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شكر وتقدير

المنظمة عبر  الجريمة  العالمية لمكافحة  المبادرة  بالمخدرات والجريمة مع  المعني  المتحدة  التعاون بين مكتب األمم  المنشور من خالل  تم إعداد هذا 
 بفضل مساهمات حكومات الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا.

ً
الوطنية ، وأصبح ُممكنا

تم إجراء مشاورات واسعة النطاق مع مختلف أنواع أصحاب المصلحة في شتي أنحاء العالم أثناء إعداد هذا الدليل. ُيعرب مكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة عن امتنانه بشكل خاص للدعم الذي تلقاه لهذا المنشور من منظمات المجتمع المدني، والتي ورد أمثلة عنها في هذا الدليل.

تمت صياغة الوثيقة من ِقبل بيلي باتوير وإيان تينانت، بدعم من ماريا ديل كارمين ألفارادو جافيالنيس وشارلوت إيريجوين، بتوجيه من أندريز فرانتزين وميريال 
دومار-فراهي. قّدم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إرشادات ومدخالت موضوعية من ِقبل شعبة اإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، 
وشعبة دعم المؤتمرات، والتعليم من أجل العدالة ، والبرنامج العالمي لألسلحة النارية، وشعبة الحياة البرية، وصندوق األمم المتحدة االستئماني لضحايا 

اإلتجار بالبشر.
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 جرائم اإلنترنت واإلتجار بالبشر )بما في ذلك االستغالل الجنسي لألطفال وإساءة معاملتهم( وتهريب المهاجرين واستخدام 
ً
ُيواجه المجتمع الدولي يوميا

أن  بالذكر  فتاكة.  والجدير  بأسلحة  اإلرهابيين  تزويد  المشروعة وذلك بهدف  النارية غير  باألسلحة  الجريمة واإلتجار  المشفرة لغسل عائدات  العمالت 
د ومتعدد األوجه، ولكن في النهاية  ض موارد عيش األفراد والموارد الطبيعية للخطر. إن واقع الجريمة المنظمة معقَّ الجرائم المرتكبة في البحر و البر تعرِّ
يبقى الشخص العادي معرًضا لمواجهة العواقب.  قد يستخدم المجرمون العنف أو الرشوة في سبيل تحقيق أغراضهم ضد من يقف في طريق تحقيقها، 
ولن يتوانوا في استغالل البشر، هذا باإلضافة إلى األشخاص االعتباريين كالشركات أو المؤسسات بهدف تحقيق أهدافهم وغسل عائدات األنشطة غير 
بعض  وفي  المشروعة،  التجارية  العمليات  وتقويِض  واالقتصادية  الجسدية  والمعاناة  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  وقعت  التي  األضرار  تشمل  المشروعة. 

الحاالت يشمل ذلك العمليات الحكومية ومؤسسات العدالة الجنائية التابعة لها.  

وهذه التهديدات ُمعقدة وعابرة للحدود وهي ذات نطاق وتأثير كبيرين لم يكن من الممكن توقعها قبل ما َيقُرب من عقدين حال التوقيع على اتفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية  في باليرمو في 15 كانون األول/ديسمبر 2000.  ومع ذلك، فإن االتفاقية وبروتوكوالتها صمدت أمام أكثر 
من اختبار للزمن.  فقد ظلت اتفاقية باليرمو وبروتوكوالتها المتعلقة باإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واألسلحة النارية بمثابة األدوات العالمية الرئيسية 
د العمل ضد الجريمة المنظمة إلحالة الجناة إلى العدالة ودعم الضحايا. جري التفاوض على االتفاقية واعتمادها والتصديق عليها ألنه ال يوجد دولة  وحِّ التي تُ
بمفردها، مهما كانت قوتها، يمكنها محاربة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية بمعزل عن غيرها.  ال توجد دولة خالية من الجريمة، ومع ذلك فإن التأثير يعتمد 

على قدرتها المؤسسية واالقتصادية والمدنية على الصمود.  ومن ثم، فإن األمر يتطلب وجود تضامن قوي عبر الحدود لمصلحة الجميع.

عزز آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية والتي تم اعتمادها  في تشرين األول/أكتوبر 2018 بموجب القرار رقم 9/1،  تُ
بشكل أكبر استجابات العدالة الجنائية المضمنة في االتفاقية، كما ُتساعد على تحديد احتياجات المساعدة وتوجيه الدعم اإلنمائي لبناء القدرة على الصمود 
لمناهضة الجريمة.  ليس من المستغرب في هذا السياق بأن اآللية تدعو إلى الحاجة إلى نهج أصحاب المصلحة المتعددين. فيجب إشراك العديد من 
 في ابتكار حلول قابلة للتطبيق ألنهم 

ً
الجهات الفاعلة، والتي تضم المنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص الذين يلعبون دورًا أساسيا

 ما يكونون من بين ضحايا الجريمة المتواجدين في الخطوط األمامية، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.  فهم ُيقدمون وجهات نظر مباشرة 
ً
غالبا

حول الجريمة، سواء كانت وجهات نظر حقيقية ومتصورة، بينما ُيقدمون طريقة للتعامل معها، سواء على المستوى الشعبي أو العالمي. توفر المراجعة 
اء القائم بين األعضاء المتعددة. فهذا التفاعل يسمح بكسر الحواجز وبناء الثقة وتعزيز التفاعل  العامة في دورات مؤتمر األعضاء  فرصة ممتازة للحوار البنَّ

اإليجابي بين المجتمع المدني وحكوماته المعنية.  وبالفعل، وبالمثل، فإن التضامن القوي داخل الحدود مطلوب لصالح الجميع.

يلتزم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم الدول األعضاء في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية 
وآلية المراجعة التابعة لها.  وهذا يشمل النهوض بمشاركة المجتمع المدني ورفع القدرات عند االقتضاء لضمان مساهمة متساوية وذات مغزى خالل عملية 
المراجعة.  الدليل الحالي، الذي تم وضعه باالشتراك مع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، هو مساعدة مرحب بها للغاية لتحقيق 

هذه الغاية.  أنا على ثقة من أنكم ستجدونها أداة مفيدة.

جان لوك ليماهيو، مدير شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

مقدمة
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ر الكثير في السنوات الثمان عشرة التي مرت بين اعتماد اتفاقية األمم  أصبحت الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمثابة ظاهرة تتطور باستمرار، وقد تغّير وتطوَّ
المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية في عام 2000 واالتفاق على تدشين آلية المراجعة في عام 2018. بعد ذلك، أظهرت جائحة كوفيد-19  
م، بما في ذلك كيفية تعاملنا مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية كمجتمع عالمي. لقد 

َ
كيف يمكن للظروف أن تتغير بسرعة وبشكل جذري في عالم ُمعول

رأينا أن الجريمة المنظمة قد تستخدم الثغرات التي خلقتها األزمات السياسية واالجتماعية التي أحدثها الفيروس لتوسيع تأثيره وبناء شرعيتها والوصول إلى 
المجتمعات والحكومات على حد سواء. 

ومن خالل تجربة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية في التعامل مع المجتمعات على المستوى المحلي في األماكن التي تكون فيها 
ل فرصة لدحر الحوكمة الجنائية. تتشابه الحلول لكلٍّ من مشكلة الجائحة والجريمة المنّظمة عبر الوطنية 

ِّ
الحوكمة الجنائية عالية، يتضح بأن الفيروس ُيشك

بشكل مدهش: فهي تنطوي على بناء التضامن الوطني والمجتمعي ضد الضرر العالمي مع االعتراف بالصالح العالمي. فالجهود التي تبذلها المجتمعات 
يجب أن تنعكس على المستوى المحلي فيما نقوم به على المستوى الدولي، والتي تشمل آلية مراجعة التنفيذ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنّظمة عبر الوطنية، وهي األداة القانونية العالمية الوحيدة التي يتعين علينا رصد وتحسين االستجابات الوطنية للجريمة المنظمة.   

ولذلك فإن أهمية ضمان دور هادف للمجتمع المدني في آلية المراجعة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. من المؤكد أن وقت الخالفات حول دور 
 إال إذا لعبت جميع القطاعات المهتمة في المجتمع دورها في التضافر 

ً
المجتمع المدني قد أصبح من الماضي اآلن. لن يكون تنظيم استجابة فعالة ممكنا

نون وُينفذون الجريمة المنّظمة عبر الوطنية.  
ّ
لمواجهة العدو المشترك من أولئك الذين يقودون وُيمك

وعلى الرغم من تنوع األشخاص والمجموعات المعنية بالجريمة المنظمة، فإن القوة الرئيسية للمجتمع المدني تكمن في تنوعه. حيث تكمن قيمة المجتمع 
ن وتسليط الضوء على مجموعة واسعة من التحديات التي قد  المدني تحديدًا في وجود مجموعات مصالح متعددة يمكنها الدفاع عن حقوق كل ُمكوِّ

يعيشها المجتمع أو الجمهور أو المجموعة.

تتعاون المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، منذ إطالقها في عام 2013، بشكل وثيق مع المنظمات العاملة في هذه القضايا في 
مجموعة متنوعة من السياقات. في بعض األحيان، ال يطلق األفراد ومنظمات المجتمع المدني على أنفسهم متخصصين في مكافحة الجريمة المنّظمة 
ضهم لتهديد مباشر أو غير مباشر من الجهات الفاعلة   ما يعمل األشخاص في ظروف صعبة وخطيرة بشكل ال ُيصدق، وهذا ما يعرِّ

ً
عبر الوطنية. بل غالبا

في الحوكمة اإلجرامية.   

في  منها  أو جوانب  الوطنية  عبر  المنّظمة  الجريمة  على  الرد  تحاول  التي  المدني  المجتمع  في  الفاعلة  للجهات  فريدة  وتهديدات  تحديات  يخلق  وهذا 
مجتمعهم.  

ومع ذلك، فقد شهدنا في اآلونة األخيرة قدرة متنامية ومتطورة للمجتمع المدني على االنخراط في مكافحة الجريمة المنظمة، وإحداث فارق في تخيل رؤية 
ظهر مرونة قصوى غير عادية في مواجهة التهديدات  بديلة للمستقبل في بلدانهم. لقد رأينا أن المجتمعات األكثر تضررًا من الحوكمة اإلجرامية يمكن أن تُ
والعنف واإلجرام المنظم الذي ال هوادة فيه. هؤالء األفراد والمجموعات هم في قلب الجريمة المنظمة، لكنهم ربما لم يسمعوا عن اتفاقية األمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية أو يدركون سبب ارتباطها بظروفهم. 

سيساعد هذا الدليل األفراد والمجموعات، أينما كانوا، على فهم أنه يمكن أن يكون لهم صوت على المستويين الوطني والدولي؛ وذلك بهدف تحسين جودة 
األدلة المستخدمة لتقييم الدول األعضاء؛ ولتقديم تجارب حقيقية ورؤى محلية لتحسين صنع السياسات الوطنية والدولية واالستجابات لها، وكذلك 

مكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية.   

مة عبر الوطنية
ّ

مارك شو، مدير المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظ
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مقدمة

يهدف هذا الدليل إلى دعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في التعرف على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها 
اليومية. وهو يشرح بوضوح لجمهور متنوع ماهية  الحياة  بلغة  ليكون وثيقة عملية وسهلة االستخدام مكتوبة  الدليل  المراجعة. تم وضع  الثالثة وآلية 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها وآلية المراجعة ويقدم نصائح عملية لألفراد والمنظمات حول كيفية المشاركة 
والمساهمة في عملية المراجعة ونتائجها. وُتستخدم أمثلة عن عمل المجتمع المدني ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لوضع المعلومات 
، وتركز على تقديم 

ً
الواردة في الدليل في سياقها. سُتنشر هذه الطبعة األولى قبل مؤتمر الدول األعضاء لعام 2020  الذي تم فيه إطالق آلية المراجعة رسميا

األداة وبروتوكوالتها وعلى التحضير للمراحل األولية آللية المراجعة، مع التركيز على مرحلة التقييم الذاتي والمشاركة في الجلسة العامة. كما سُتغطي أهداف 
ونصائح للمشاركة في إطار عمل مؤتمر الدول األعضاء في عام 2020. وهي ُمكملة لمجموعة أدوات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
 بشأن مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، والتي يتم تشجيع الجهات الفاعلة 

ً
األكثر تعمقا

في المجتمع المدني على الرجوع إليها بشأن مراجعة قضايا معيارية أكثر تفصياًل.   

ما هي الجريمة المنظمة؟

ُيمثل أحد التحديات األساسية في جهودنا للرد على الجريمة المنظمة هو فهم ماهيتها، وإيجاد تعريف عملي مقبول. تتنوع األنشطة اإلجرامية المنظمة؛ فهي 
موجودة في العديد من األسواق والُبلدان ويمكن القيام بهذه األنشطة تحت ستار الشركات المشروعة أو األنشطة شبه القانونية أو أنشطة الدولة أو شبه 

الدولة، وكذلك في العالم اإلجرامي فقط. وُيمكن أن تتضمن معامالت في سلع مشروعة وغير مشروعة، وكذلك في مجموعة من الخدمات.

ُيرِكز تعريف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية  على الجماعة اإلجرامية، بداًل من الجريمة نفسها، وُيعّرف الجماعة اإلجرامية 
المنظمة بأنها “مجموعة منظمة من ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتتصرف بشكل متضافر بهدف ارتكاب جريمة أو فعل ُمجّرم خطير 
ف مكتب  واحد أو أكثر منصوص عليه في هذه االتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى”. ُيعرِّ
التحقيقات الفيدرالي األمريكي  مجموعات الجريمة المنظمة على أنها أي جماعة لها شكل ما لهيكل رسمي وهدفها األساسي هو الحصول على المال من 

خالل أنشطة غير مشروعة.

الوطنية،  المنّظمة عبر  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  اتفاقية األمم  الوطنية كما حددتها  المنّظمة عبر  الجريمة  ركز بصورة أساسية على 
ُ
ن الدليل،  وفي هذا 

التنوع بدوره مجموعة واسعة من  المنظمة نفسها. ويتطلب هذا  الجريمة  تنوع  الضوء على  المنظمة تسلط  الجريمة  بتعريف  المتعلقة  التحديات  ولكن 
أصوات الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتكون جزءًا من صياغة االستجابة الشاملة الالزمة لمساعدة الدول على تحسين تنفيذها لالتفاقية 

وبروتوكوالتها الثالثة. 

مة عبر الوطنية
ّ

مدى انتشار الجريمة المنظ

تتفاقم الصعوبات في تعريف الجريمة المنظمة بسبب الصعوبات في قياسها. حوادث األنشطة اإلجرامية المنظمة، مثل التآمر وتكوين الجمعيات اإلجرامية 
واالبتزاز ال يتم قياسها بطريقة منهجية. عادًة ما يتم تسجيل الجرائم األخرى التي تنطوي على استغالل البشر وتوفير السلع والخدمات غير المشروعة فقط 
عندما تؤدي إلى تحقيقات أو اعتقاالت أو مقاضاة. ُيعد قياس الجريمة المنظمة مشكلة صعبة بسبب أربعة عوامل مترابطة: جهود الجناة للتستر؛ عدم 
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إبالغ الضحية؛ صعوبة تحديد درجة تورط الجريمة المنظمة في حادثة معينة؛ والعناصر المتعددة للظاهرة. باإلضافة إلى ذلك، في حالة الجريمة المنّظمة 
طر القانونية الوطنية المختلفة، وكذلك االفتقار إلى تبادل المعلومات وخطط التعاون المتينة بين الدول، يعيق 

ُ
عبر الوطنية، فإن نقص التنسيق بين األ

من الجهود المبذولة للكشف عن الجرائم ومكافحتها. ومع ذلك، فنحن لدينا إمكانية الوصول إلى البيانات الحكومية والبحث والتحليل المستقل حول 
الجريمة المنظمة.

ُيمكن العثور على بعض أحدث البيانات األخيرة في تقارير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مع اإلحصاءات والروابط والموارد الرئيسية 
الموضحة أدناه: 
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 للدراسة العالمية حول تهريب المهاجرين 2018
ً
تقدير حجم وقيمة طرق التهريب الرئيسية وفقا
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مة عبر 
ّ

للمزيد من المعلومات، راجع مجموعة األدوات الخاصة بإشراك أصحاب المصلحة: تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ
الوطنية.    1 

 ªغة
ِّ
ي تم اإلبالغ عنها مرارًا بخصوص تصنيع األسلحة المضبوطة، ُمرّتبة حسب عدد الدول الُمبل معظم الدول ال�ت

ي للبلد المقدم للتقرير(، 2016-2017
)بحسب القرب الجغرا�ف

 ªغة
ِّ
بة حسب عدد الدول الُمبل ي تم اإلبالغ عنها مرارًا بخصوص تصنيع األسلحة المضبوطة، ُمرتّ معظم الدول ال�ت

غة(، 2016-2017
ِّ
)بحسب منطقة الدولة الُمبل
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متوسط    توزيعات* الضبطيات الجمركية حسب نوع المسار، 2016-2017

الجريمة المنظمة وآثارها الضارة على المجتمع والتنمية

على الرغم من الصعوبة التي تتم مواجهتها في تعريف وقياس الجريمة المنظمة، ُيمكننا التأكد من أنها قد ثبت أنها تهدد التنمية السياسية واالقتصادية 
ض سيادة القانون والحكم الرشيدة والعملية الديمقراطية؛ حيث أنها تهدد النمو  ولد الجريمة المنظمة وتتغذى على العنف والفساد، وتقوِّ

ُ
واالجتماعية. ت

ل مخاطر كبيرة على الصحة العامة واالستدامة البيئية. أدت جائحة كوفيد 19- إلى زيادة االهتمام بالروابط بين 
ِّ
االقتصادي وإمكانية الحد من الفقر، وتشك
البيئة والصحة العامة والجريمة المنظمة. 
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أدى اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ASD2030( 2030 (  من ِقبل الجمعية العامة في 25 أيلول/سبتمبر 2015 إلى وضع قضية الجريمة المنظمة في 
نطاق والية الجهات الفاعلة في التنمية. ليس فقط من خالل الهدف رقم 16.4، الذي يسعى إلى “الحد بشكل كبير من التدفقات المالية واألسلحة غير 
 من خالل دراسة عام 2015، والتي وجدت أنه من 

ً
المشروعة، وتعزيز استرداد األصول المسروقة ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة’’، ولكن أيضا

ضون للخطر إذا لم يتم التعامل مع األسواق  ( معرَّ
ً
 تم طرحها بموجب ASD2030، بنسبة أكثر من 13 بالمئة )من أصل مجموع 23 هدفا

ً
بين 169 هدفا

اإلجرامية. 2 

ؤثر بشدة على قدرة المجتمع الدولي على تحقيق أهدافه المتعلقة  تنعكس آثار الجريمة المنظمة في بيئات ودول عديدة. وبالتالي، فإن الجريمة المنظمة تُ
بالتنمية. وبشكل عام، يظهر األثر الضار للجريمة المنظمة في قدرتها على:

اق هيكل الدولة وتعريضه للخطر 	 اخ�ت
تشويه عملية الديمقراطية والتنظيم وسيادة القانون 	
تقويض سالمة وأمن وفرص الحياة للمجتمعات بشكل صارخ 	
تلويث البيئة 	



16

أظهر التحليل السابق بأن خمسة مجاالت للجريمة المنظمة كان لها أكبر األثر والضرر على المجتمع وتنميته، وهي مرتبطة بأهداف جدول أعمال 2030:  3 

)1( تحقيق ُسبل العيش المستدامة
)2( الحفاظ على الصحة والرفاهية للجميع

)3( تحقيق النمو االقتصادي العادل والمستدام
)4( حماية البيئة

)5( تأمين االستقرار والحكم والعدالة للجميع

يحتوي ملحق هذه المبادئ التوجيهية على مزيد من التفاصيل حول الروابط بين الجريمة المنظمة وأهداف التنمية المستدامة. 

هذه التأثيرات حقيقية وملموسة في جميع أنحاء العالم في مجتمعات ال حصر لها. يوجد أشخاص داخل هذه المجتمعات، يشعرون باآلثار كل يوم، ويعمل 
بعضهم لمحاولة تحسين الوضع. ُصمم هذا الدليل لمساعدتهم هم وجميع الفاعلين المهتمين اآلخرين في المجتمع المدني، في فهم آلية مراجعة اتفاقية 
، من خالل التنفيذ 

ً
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية )UNTOC( وكيف يمكن أن تساعد في التخفيف من األضرار التي تواجههم يوميا

ن واألكثر تأثيرًا لالتفاقية. المحسَّ

ما المقصود بـ “المجتمع المدني”؟

“المجتمع المدني” هو أداة رئيسية لنجاح األمم المتحدة اليوم ... ]ال سيما في المناخ السياسي العالمي[ حيث تجد الحكومات صعوبة متزايدة 
 من أنشطة األمم المتحدة في السنوات القليلة المقبلة، 

ً
 مركزيا

ً
في القيام بعملها... الحوار والتعاون مع المجتمع المدني، أنا متأكد، أن تكون جانبا

 
ً
صبح عنصرًا أساسيا ليس فقط بسبب أنشطتي الخاصة، ولكن بسبب المخاوف التي لدى جميع هيئات األمم المتحدة، والتأكد من أن الشراكة تُ

في حل المشاكل العالمية.
- الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016

 للمجتمع المدني 
ً
ُتشير )األمم المتحدة( إلى المجتمع المدني على أنه “القطاع الخاص” إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص.4  واعتمد البنك الدولي تعريفا

وضعه عدد من المراكز البحثية الرائدة: عبارة “المجتمع المدني” هي اإلشارة إلى “مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية وغير الهادفة للربــح التي لها 
عّبر عن اهتمامات وقيم أعضائها أو غيرهم، على أساس أخالقي أو ثقافي أو سياسي أو علمي أو ديني أو االعتبارات الخيرية”.5   وجود في الحياة العامة، والتي تُ

يجب فهم عبارة “منظمة المجتمع المدني”   )CSO(   على أنها كيان يعمل بطريقة مختلفة عن الحكومة أو المنظمة الدولية أو األعمال التجارية. ونظرًا ألن 
منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير هادفة للربــح تعمل عادًة على إنشاء وتوزيــــع المنفعة العامة، إال إنها تتمتع عادًة بدرجة عالية من ثقة الجمهور 

والدعم في المجتمعات المحلية. 6 

ُيمكن فهم مجموعة متنوعة من المنظمات غير الربحية على أنها منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الكيانات التالية: 

المنظمات غ�ي الحكومية الدولية والوطنية 	
ف عن المخالفات، والمساءلة( 	 ف )عىل سبيل المثال، داخل الفساد: الشفافية، والمصلحة العامة، وحماية الُمبلِغ�ي المنظمات المعنية بموضوع مع�ي
	 ) ف االئتالفات والشبكات )حقوق المرأة، حقوق الطفل، الحقوق البيئية، جمعيات الضحايا/الناج�ي
المجموعات المجتمعية )الشعوب األصلية واألقليات(  	
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المنظمات الدينية )الكنائس والمجموعات الدينية( 	
ف وروابط القضاة واتحادات الطالب( 	 ف ونقابات المحام�ي االتحادات )النقابات العمالية وكذلك الجمعيات المهنية مثل نقابات الصحفي�ي
الحركات االجتماعية مثل )حركات السالم، الحركات الطالبية، الحركات المؤيدة للديمقراطية( 7  	

ي هيكله وتنظيمه، وهو كمثل الجريمة المنظمة، ليس من السهل تحديده. وبحكم طبيعته، فإن وجهات نظره حول الجريمة المنّظمة 
ي �ف

يتنوع المجتمع المد�ف
ي 

ي كعنرص مكّمل لجهود الجهات الحكومية الفاعلة يلعب دوًرا أساسًيا �ف
 موحدة. ومع ذلك، فإن المجتمع المد�ف

ً
ع�ب الوطنية وكيفية معالجتها ليست أيضا

ي عنان، 
ي مقدمته التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية،       8 كو�ف

تنفيذ االستجابات الشاملة لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها. �ف
ي إدارة أي مجتمع”، عىل عكس قوى الجريمة المنظمة 

 �ف
ً
ي عىل أنها “تلعب دورًا أساسيا

ف العام لألمم المتحدة آنذاك، خص مجموعات المجتمع المد�ف األم�ي
ي تتخذ  ” جميع األفراد والمنظمات ال�ت ي

ي تفعل الكث�ي لتدم�ي السالم واالزدهار. وبشكل عام، يمكن أن تشمل معبارة “المجتمع المد�ف “غ�ي المتمدنة”، ال�ت
، واألحزاب  ف كات، والنقابات، واألساتذة، والصحفي�ي ، وال�ش ف إجراءات جماعية للصالح العام، خارج مؤسسات الدولة. وُيش�ي عنان إىل “مجموعات المواطن�ي

ي إدارة أي مجتمع”. 9 
هم ممن لهم دور أساسي �ف السياسية، وغ�ي

ي بالمخدرات والجريمة
ي التابع لمكتب األمم المتحدة المع�ن

فريق المجتمع المد�ن

ف  ي المكتب ويعمل كحلقة وصل ب�ي
ي �ف

ي بالمخدرات والجريمة هو المدخل الرئيسي للمجتمع المد�ف ي التابع لمكتب األمم المتحدة المع�ف
فريق المجتمع المد�ف

ي والمكاتب الفنية التابعة للمكتب والمكاتب الميدانية والدول األعضاء. من خالل برنامج GLOU68، يعمل مكتب األمم المتحدة 
منظمات المجتمع المد�ف

ألصحاب  التنفيذ  عملية  ي 
�ف الهادفة  المشاركة  دعم  خالل  من  وبروتوكوالتها  المنظمة  الجريمة  اتفاقية  تنفيذ  تسهيل  عىل  والجريمة  بالمخدرات  ي  المع�ف

ي بالمخدرات  ي لدى مكتب األمم المتحدة المع�ف
”.10 حيث يعمل فريق المجتمع المد�ف كاء التغي�ي ُ ف المشار إليهم باسم “�ش ف المعني�ي المصلحة غ�ي الحكومي�ي

ي والمكاتب الميدانية التابعة لمكتب األمم 
ف المجتمع المد�ف  داخل شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة ، كحلقة وصل ب�ي

ً
والجريمة، الموجودة هيكليا

ي عام 2008، مشاركة منظمات المجتمع 
ئ �ف نسش

ُ
، الذي أ ي

ي بالمخدرات والجريمة والمكاتب الفنية والدول األعضاء. ُيسهل فريق المجتمع المد�ف المتحدة المع�ف
ي االجتماعات الحكومية الدولية للجنة المخدرات  ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية األمم 

ي �ف
المد�ف

ي بالمخدرات والجريمة ونظامه الداخىلي  المتحدة. ضد الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية. وهو يقوم بذلك بما يتماسش مع صالحيات مكتب األمم المتحدة المع�ف
اء مع األمم المتحدة والدول األعضاء فيها. للهيئات الحكومية الدولية المعنية ويقدم التدريب لمساعدتها عىل التفاعل بشكل بنَّ

ي االجتماعات الحكومية الدولية، وحواىلي 370 
ي �ف

ف آخرين، حواىلي 5293 من ممثىلي منظمات المجتمع المد�ف ، من ب�ي ي
ك فريق المجتمع المد�ف منذ إنشائه، أ�ش

منظمة غ�ي حكومية من خالل الدورات التدريبية ألصحاب المصلحة المتعددين واجتماعات المائدة المستديرة بشأن تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
ي 

ي �ف
كت المجتمع المد�ف ي دورة المراجعة األوىل أ�ش

ي نتيجة أن 89 بالمئة من الدول الخاضعة للمراجعة �ف
ي �ف

الفساد. وقد ساهم عمل فريق المجتمع المد�ف
 . الزيارات الُقطرية، وحواىلي 96 بالمئة خالل الدورة الثانية الجارية حالياً

ي واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص( 
ف )منظمات المجتمع المد�ف ي زيادة مشاركة أصحاب المصلحة غ�ي الحكومي�ي

ي �ف
يتمثل هدف فريق المجتمع المد�ف

ف أصحاب المصلحة من تعزيز تنفيذها عىل  بالمخدرات والجريمة، وتمك�ي ي  المع�ف المتحدة  ي إطار واليات مكتب األمم 
ي تدخل �ف ال�ت ي تنفيذ االتفاقيات 

�ف
اكات  ي بالمخدرات والجريمة بالحاجة إىل تعزيز ال�ش المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية. عىل هذا النحو، ُيقر مكتب األمم المتحدة المع�ف

ي تقوض نسيج المجتمع.  ي التعامل مع القضايا المعقدة لتعاطي المخدرات والفساد والجريمة، ال�ت
ي �ف

القوية مع منظمات المجتمع المد�ف

ي تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة 
ي واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص �ف

اك منظمات المجتمع المد�ف  إل�ش
ً
وعا ي م�ش

منذ عام 2019، ُيدير فريق المجتمع المد�ف
ي 

 للقرار رقم 9/1.11 من خالل مشاركة أصحاب المصلحة �ف
ً
ي آلية المراجعة وفقا

ي الحصول عىل مساهمات بناءة �ف
لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية و�ف
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ي اتفاقية األمم المتحدة 
ف معرفة أصحاب المصلحة �ف ي تحس�ي

 لبناء القدرات للمساعدة �ف
ً
ي تدريبا

حلقات عمل  )UNTOC )SE4U، ُيقدم فريق المجتمع المد�ف
لمكافحة الجريمة المنظمة ع�ب الوطنية والتفاعل بشكل بناء مع األمم المتحدة والدول األعضاء فيها من أجل تعزيز تنفيذ هذه االتفاقية. وهو يقوم بذلك 
اكة مع المنظمات الجامعة للمبادرة العالمية  ي بالمخدرات والجريمة، وبال�ش بالتعاون الوثيق مع فرع الجريمة المنظمة التابع لمكتب األمم المتحدة المع�ف
ي ورش عمل 

لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية وتحالف المنظمات غ�ي الحكومية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. كما ُيوفر فريق المجتمع المد�ف
ألصحاب المصلحة المتعددين، ويستضيف مناقشات المائدة المستديرة حول تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويقوم ببناء قدرات منظمات 
ي عىل تنفيذ األدوات الدولية لسياسات المخدرات، مثل اإلعالن الوزاري لعام 2019 ووثيقة نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم 

المجتمع المد�ف
المتحدة لعام 2016.  12 

مة ع�ب الوطنية
ّ

المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظ

ي قضايا حقوق 
ي جنيف، وتتكون من شبكة تضم أك�ث من 500 خب�ي عالمي وإقليمي مستقل يعملون �ف

ي عام 2013 ومقرها �ف
تأسست المبادرة العالمية �ف

ويــــج لمزيد من  وفر المبادرة العالمية منصة لل�ت
ُ
ايد. ت ف اإلنسان والديمقراطية والحوكمة والتنمية حيث أصبحت الجريمة المنظمة وثيقة الصلة عىل نحو م�ت

اتيجية عالمية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة. تقوم بتكليف ومشاركة األبحاث عىل مستوى  النقاش والنهج المبتكرة باعتبارها اللَبنات األساسية الس�ت
الخاص  ف  القطاع�ي الجمع لتوحيد  الهائلة عىل  المنظمة، وتستخدم قدرتها  بالجريمة  2000 تقرير وأدوات خاصة  العالم، وُتنظم مكتبة موارد قوية تضم 
ات أعضاء شبكتها إىل الخارج وإتاحتها لمجموعة أوسع  والعام ضد الجريمة المنظمة. تسىع المبادرة العالمية من خالل مجموعة من القنوات، إىل إبراز خ�ب
امج الالزمة  من أصحاب المصلحة، منها من خالل تطوير أساس األدلة لصناعة السياسات، وعقد وتيس�ي الحوار متعدد القطاعات، وتطوير األدوات وال�ب

لمواصلة تطوير االستجابات الفعالة.
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وتوكوالت الملحقة بها مة ع�ب الوطنية وال�ب
ّ

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ

االتفاقية
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية  )UNTOC( ، التي اعُتمدت في الدورة الخامسة والخمسين 
للجمعية العامة بموجب القرار 55/25 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، هي الصك الدولي الرئيسي في مكافحة 
الجريمة المنّظمة عبر الوطنية. اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية والتي وقعتها الدول األعضاء 
في باليرمو، إيطاليا، في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر 2000، دخلت حيز النفاذ في 29 أيلول/سبتمبر 2003. والغرض 
الرئيسي منها هو تعزيز التعاون بين الدول األعضاء لتعزيز الجهود المشتركة لمنع الجريمة المنّظمة عبر الوطنية ومكافحتها. 
وُتشير االتفاقية إلى اعتراف الدول األعضاء بخطورة المشاكل التي تطرحها الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، وكذلك الحاجة 

إلى رعاية وتعزيز التعاون الدولي الوثيق لمعالجة هذه المشاكل. 

 شبه عالمي، ووصل عدد الدول األعضاء فيها إلى 190 دولة في شباط/فبراير 2020. 
ً
حققت االتفاقية تصديقا

ُتستكمل االتفاقية بثالثة بروتوكوالت 13 تستهدف مجاالت ومظاهر محددة للجريمة المنظمة:

، وخاصة النساء واألطفال  	 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار بالب�ش
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق ال�ب والبحر والجو  	
وعة  	 ة واإلتجار بها بصورة غ�ي م�ش بروتوكول مكافحة تصنيع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخ�ي

ي بروتوكول اإلتجار بالب�ش 175 دولة، 
 مماثاًل، حيث بلغ عدد الدول األعضاء �ف

ً
وتوكوالت مستوى قبواًل مرتفعا اير 2020، حققت ال�ب اعتبارًا من شباط/ف�ب

ي بروتوكول األسلحة النارية.
ي بروتوكول تهريب المهاجرين، و 118 دولة �ف

و 149 دولة �ف

ي جماعة إجرامية 
ي ذلك إنشاء جرائم جنائية محلية )المشاركة �ف

م الدول األعضاء باتخاذ سلسلة من التداب�ي ضد الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية، بما �ف ف تل�ت
ف والمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات  منظمة، وغسل األموال، والفساد، وعرقلة س�ي العدالة(؛ اعتماد أطر جديدة وشاملة لتسليم المجرم�ي
ي مجال إنفاذ القانون؛ وتعزيز التدريب والمساعدة الفنية لبناء أو رفع مستوى القدرات الالزمة للسلطات الوطنية. كما أنهم ُمطالبون بتنفيذ 

والتعاون �ف
ي الشؤون الداخلية للدول األخرى. 

ي الدول ومبدأ عدم التدخل �ف
ي السيادة وسالمة أرا�ف

اماتهم بموجب االتفاقية بطريقة تتفق مع مبادئ المساواة �ف ف ال�ت

ي بالمخدرات والجريمة هو الو�ي عىل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية وبروتوكوالتها المكملة  مكتب األمم المتحدة المع�ف
وتوكول، يجب  ي ال�ب

وتوكوالت مجاالت ومظاهر محددة للجريمة المنظمة. لكي تصبح دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية عضوًا �ف الثالثة. تستهدف ال�ب
ي االتفاقية. يتم تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية وبروتوكوالتها من خالل مؤتمر األعضاء 

 عضوًا �ف
ً
أن تكون أيضا

لالتفاقية، الذي اعتمد القرار رقم 9/1 بشأن إنشاء آلية مراجعة.
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وتوكوالت الملحقة بها مة ع�ب الوطنية وال�ب
ّ

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ

ما هو اإلتجار بالبشر؟

ف اإلتجار بالبشر في المادة 3 بأنه “تجنيد األشخاص أو نقلهم أو تحويلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها أو غير ذلك  ُيعرَّ
من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغالل حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مدفوعات أو مزايا للحصول على 
موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض االستغالل. يتمثل خط األساس الذي أنشأه بروتوكول اإلتجار بالبشر في أن موافقة الضحية البالغة 
ف اإلتجار باألطفال على أنه ارتكاب فعل ُمحدد لغرض  على االستغالل المقصود ليس لها عالقة إذا تم استخدام أي من “الوسائل” المدرجة. ومع ذلك، ُيعرَّ
 لإلتجار 

ً
االستغالل، ألن الوسائل المعتمدة في ذلك هي وسائل عرضية ال صلة لها باإلتجار باألطفال. إن تعريف أشكال االستغالل التي قد تكون غرضا

غير شامل ولكنه قد يشمل استغالل اآلخرين في أعمال الدعارة أو غير ذلك من أشكال االستغالل الجنسي أو العمل القسري أو الخدمات أو العبودية أو 
الممارسات المشابهة للعبودية أو االستعباد أو استئصال األعضاء. 

بروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة اإلتجار بالبشر على وجه الخصوص 
النساء واألطفال
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ُيعد اإلتجار بالبشر جريمة خطيرة وانتهاك جسيم لحقوق اإلنسان. في كل عام، يقع آالف الفتيات والفتيان والرجال والنساء ضحايا للمتاجرين بالبشر، سواء 
 باإلتجار، سواء كان ذلك كبلد منشأ و / أو عبور و / أو مقصد للضحايا.

ً
أكان في ُبلدانهم أو خارجها. يتأثر كل بلد تقريبا

اعتمدت الجمعية العامة في قرارها رقم 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار بالبشر، وال سيما النساء 
واألطفال. أعلنت الدول األعضاء في هذا البروتوكول أن اإلجراءات الفعالة لمنع ومكافحة اإلتجار بالبشر، وخاصة النساء واألطفال، تتطلب نهجا دوليا شامال 
في ُبلدان المنشأ والعبور والمقصد يتضمن تدابير لمنع مثل هذا اإلتجار، ومعاقبة المتاجرين بالبشر وحماية هؤالء األشخاص. ضحايا هذا اإلتجار، بما في 

. ذلك من خالل حماية حقوق اإلنسان المعترف بها دولياً

ُيوِحد  أن  المتوقع  من  االتفاقية.  مع  تفسيره  يجب  لذا  الوطنية،  عبر  المنّظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  التفاقية  مكمل  البروتوكول  أن  وحيث 
بالبشر”.  لـ “اإلتجار  البروتوكول أول تعريف دولي مشترك  القانون، ويضع  البروتوكول المصطلحات والقوانين والممارسات للبلدان في هذا المجال من 
الذين يتم اإلتجار بهم، وتسهيل  النساء واألطفال، وحماية ومساعدة األشخاص  أنها تؤثر على  الجريمة ومكافحتها، ال سيما  إلى منع  البروتوكول  يهدف 
التعاون الدولي في مكافحة اإلتجار. ينطبق هذا البروتوكول على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا البروتوكول والتحقيق فيها ومقاضاة 

مرتكبيها، عندما تكون تلك الجرائم ذات طبيعة عبر وطنية وتنطوي على جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا هذه الجرائم. 

 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو 
النساء واألطفال 

ما المقصود بتهريب المهاجرين؟

 في العالم، سواء كانت دولة ُمنشأ أو عبور أو وجهة للمهاجرين المهربين. فهذا من شأنه تقويض سالمة الدول 
ً
ُيؤثر تهريب المهاجرين على كل دولة تقريبا

 لتهريب المهاجرين من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن 
ً
والمجتمعات ويكلف آالف األشخاص حياتهم كل عام. ينبع التعريف المتفق عليه دوليا

طريق البر والبحر والجو، الذي ُيكّمل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية - بروتوكول تهريب المهاجرين. يعّرف البروتوكول جريمة 
تهريب المهاجرين على النحو التالي: “الشراء، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، الدخول غير المشروع 
لشخص إلى دولة عضو ليس الشخص من رعاياها أو مقيم دائم فيها”. ال يمكن ألي دولة عضو أن تنضم إلى بروتوكول تهريب المهاجرين دون االلتزام 

المسبق باتفاقية مكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية.
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وتوكوالت الملحقة بها مة ع�ب الوطنية وال�ب
ّ

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ

ُيطلب من األعضاء التي تصدق على بروتوكول تهريب المهاجرين تجريم تهريب المهاجرين على النحو المحدد أعاله وتجريم، “عندما ُيرتكب لغرض تمكين 
 من الدول تجريم: “تمكين شخص ليس 

ً
القيام بتهريب المهاجرين”، إنتاج أو شراء أو توفير أو حيازة وثيقة سفر أو هوية مزورة. يتطلب البروتوكول أيضا

 في الدولة عن طريق وسائل ]غير شرعية[”. في كل حالة، 
ً
 من البقاء في الدولة المعنية دون االمتثال للمتطلبات الالزمة للبقاء قانونا

ً
 دائما

ً
 أو مقيما

ً
مواطنا

كما هو الحال مع جريمة تهريب المهاجرين نفسها، يلزم وجود عنصر الغرض من الحصول على منفعة مالية/مادية. ال يهدف تجريم تهريب المهاجرين في 
بروتوكول تهريب المهاجرين إلى تجريم الالجئين أو المهاجرين الذين يستخدمون خدمات تهريب المهاجرين. النية المعلنة للبروتوكول هي تجريم ومحاكمة 
للمهاجرين  الدعم  الذين يقدمون  أولئك  البروتوكول عمل  ُيغطي  أنفسهم. ال  الالجئين والمهاجرين  ُيَهربون اآلخرين لتحقيق مكاسب وليس  الذين  أولئك 
ألسباب إنسانية أو على أساس الروابط األسرية الوثيقة )“لم يكن القصد من البروتوكول تجريم أنشطة أفراد األسرة أو مجموعات الدعم مثل المنظمات 
الدينية أو المنظمات غير الحكومية”(. باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة 5 صراحة على أن “المهاجرين ال يخضعون للمالحقة الجنائية” بسبب تهريبهم. في 
الممارسة العملية، هذا يعني أنه ال ينبغي محاكمة المهاجرين المهربين كشركاء في تهريبهم، إلى جانب مهربيهم. فال يحظر البروتوكول تجريم مجرد التسهيل 
دون الحصول على منفعة مالية أو مادية، أو عبور الحدود بشكل غير قانوني أو استخدام وثائق سفر أو هوية مزورة، لكن هذه التدابير ال تدخل في نطاق 

البروتوكول )المادة. 6(.

اعتمدت الجمعية العامة بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو في قرارها رقم 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. 
ودخلت حيز التنفيذ في 28 كانون الثاني/يناير 2004. 

وحيث أن البروتوكول مكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، لذا يجب تفسيره مع االتفاقية. 

 

بروتوكول مكافحة التصنيع غير المشروع للنيران واإلتجار بها

ما المقصود باإلتجار غير المشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؟

يعّرف بروتوكول األسلحة النارية اإلتجار غير المشروع بأنه “استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو تسليم أو تحريك أو نقل األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها 
 لشروط هذا البروتوكول أو 

ً
والذخيرة من أو عبر أراضي دولة عضو إلى أراضي دولة عضو أخرى، إن وجدت. من الدول األعضاء المعنية ال تأذن بذلك وفقا

 للمادة 8 من هذا البروتوكول” )المادة. 3 )هـ((.
ً
إذا لم تكن األسلحة النارية موسومة وفقا

بموجب المادة 10 من بروتوكول األسلحة النارية، يتعين على الدول األعضاء أن تنشئ أو تحافظ على “نظام فعال لترخيص أو إذن التصدير واالستيراد، 
فضاًل عن التدابير المتعلقة بالعبور الدولي لنقل األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة”. تنص المادة 5 على تجريم عمليات نقل األسلحة النارية 
عبر الحدود التي لم تأذن بها الحكومات. يتطلب بروتوكول األسلحة النارية، في المادة 3 )د(، كتدبير وقائي للمساعدة في تقليل اإلتجار، أن يكون تصنيع 

ص من ِقبل الجهات الحكومية، مما يجعل أي تصنيع غير ُمصرح به غير مشروع. األسلحة النارية مرخَّ

اعتمدت الجمعية العامة بروتوكول مكافحة تصنيع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واإلتجار بها بصورة غير مشروعة في قرارها رقم 55/255 
المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية. ودخلت حيز التنفيذ في 3 تموز/يوليو 2005. بصفته 
 لمكافحة التصنيع غير المشروع لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واإلتجار بها على المستوى العالمي، يوفر هذا 

ً
الصك الوحيد الملزم قانونا

البروتوكول إطارًا للدول لمراقبة وتنظيم تدفقات األسلحة واألسلحة غير المشروعة، ومنع تحويلها إلى الدائرة غير القانونية وتسهيل التحقيق والمقاضاة 
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في الجرائم ذات الصلة دون إعاقة عمليات النقل المشروعة. باعتماد البروتوكول، وافقت األعضاء على التعاون على نطاق واسع على المستويات الثنائية 
واإلقليمية والدولية من أجل تحقيق أهداف البروتوكول، بما في ذلك توفير التدريب والمساعدة التقنية لألطراف األخرى.  

وحيث أن هذا البروتوكول مكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، لذا يجب تفسيره مع االتفاقية. 



الجزء



المتحدة  األمم  اتفاقية  مراجعة  آلية 
ع�ب  المنّظمة  الجريمة  لمكافحة 

الوطنية
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آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة 
مة ع�ب الوطنية

ّ
لمكافحة الجريمة المنظ

عها حتى اآلن ما يقرب من 190 عضو، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ّ
ُتساهم اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، التي وق

من خالل توفير إطار قانوني وجنائي لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية.  

فمن خالل مطالبة الدول األعضاء بتعزيز التعاون واعتماد تدابير تشريعية ُمحددة وغيرها من التدابير، فإنها ُتسهم في تعزيز المؤسسات الوطنية وبناء 
القدرات على جميع المستويات لمنع الجريمة المنّظمة عبر الوطنية ومكافحتها. باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة 32 )3( من االتفاقية على أن “يتفق مؤتمر 
األعضاء على آلية لتحسين قدرة الدول األعضاء على مكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية وتعزيز مراجعة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
نشئ مؤتمر األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية وعقد دورته األولى في 

ُ
المنّظمة عبر الوطنية”. وعماًل بهذه المادة، أ

الفترة من 28 يونيو إلى 9 يوليو 2004.  

المتحدة  األمم  اتفاقية  األعضاء في  أنشأ مؤتمر  المفاوضات حتى  10 سنوات من  األمر  استغرق 
لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، في دورته التاسعة التي عقدت في الفترة من 15 إلى 19 
تشرين األول/أكتوبر 2018، آلية مراجعة لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة 
اتفاقية  تنفيذ  لمراجعة  آلية  “إنشاء  الُمعنَون   14  9/1 رقم  القرار  اعتماد  خالل  من  الوطنية  عبر 
بموجبها  والتي  الالزمة”،  والبروتوكوالت  الوطنية  المنّظمة عبر  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم 
“إجراءات وقواعد عمل آلية مراجعة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر 
الوطنية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الالزمة” 
المرحلة  إطالق  المؤتمر  قرر  نفسه،  القرار  وفي  المراجعة”(.  آلية  وقواعد  )“إجراءات  إلحاقها  تم 
التحضيرية آللية المراجعة التي تستمر عامين. وستتبع المرحلة التحضيرية عملية مراجعة ستستمر 
10 سنوات. سيؤدي تفعيل آلية المراجعة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة  الجريمة  منع  في  واإلسهام  بشكل كبير،  الثالثة  وبروتوكوالتها  الوطنية  عبر  المنّظمة 
ومكافحتها بشكل فعال، وزيادة اإلسهام في تحقيق األهداف 3 و 5 و 8 و 16 و 17 لجدول أعمال 

للتنمية المستدامة 2030.

 لتعيينه الوارد في القرار 9/1.
ً
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الذي يؤمن آلية المراجعة وفقا

األغراض والمبادئ التوجيهية آللية المراجعة

حددت المادة 8 من إجراءات وقواعد آلية المراجعة األهداف الرئيسية لعملية المراجعة فيما يلي:

تعزيز أغراض االتفاقية والبروتوكوالت الالزمة  ]…[أ. 
تحسين قدرة الدول األعضاء على منع الجريمة المنّظمة عبر الوطنية ومكافحتها وتعزيز ومراجعة تنفيذ االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بهاب. 
مساعدة الدول األعضاء على تحديد وإثبات االحتياجات الخاصة للمساعدة التقنية وتعزيز وتسهيل تقديم المساعدة التقنية ُبناًء على طلبهاج. 
جمع معلومات عن التشريعات الوطنية، والنجاحات، والممارسات الجيدة، والتحديات التي تواجهها الدول األعضاء في تنفيذ واستخدام االتفاقية د. 

والبروتوكوالت الملحقة بها، وتعزيز وتسهيل تبادل هذه المعلومات
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تعزيز التعاون الدولي على النحو المنصوص عليه في االتفاقية والبروتوكوالت الالزمة	. 
اكتساب المعرفة الالزمة بالتدابير المتخذة والصعوبات التي تواجهها الدول األعضاء في تنفيذ االتفاقية، والتي يتم توفيرها من خالل عملية جمع و. 

المعلومات. 

إن آلية المراجعة الخاصة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية هي مراجعة نظراء، حيث تقوم دولتان أخريان بمراجعة الصكوك 
)االتفاقية وبروتوكوالتها الثالثة( التي هي عضو فيها. وهذا يعني أنه سيكون هناك مراجعان لكل أداة تكون الدولة العضو فيها وأن هؤالء المراجعين لن 

يكونوا بالضرورة متماثلين. 

استنادًا إلى إجراءات وقواعد آلية المراجعة، سيتم اختيار الدول قيد المراجعة ومراجعة الدول من خالل سحب القرعة في بداية عملية المراجعة، والمتوقع 
إجراؤها في نوفمبر 2020. ستحدد القرعة المراجعين لكل دولة عضو. سيبقى المراجعون كما هم طوال عملية المراجعة.

سيتم تقسيم الدول األعضاء إلى ثالث مجموعات وستبدأ المراجعة على مراحل في ثالث سنوات متتالية. تم تقسيم جميع مواد اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها إلى أربــع مجموعات، على النحو المبين في التذييل الخاص بإجراءات وقواعد آلية المراجعة. وبناًء 
على ذلك، تم تقسيم عملية المراجعة الموضوعية لألدوات األربعة إلى أربــع مراحل مدة كل منها عامين، وفي كل مرحلة، سيتم مراجعة تنفيذ مجموعة 

مواضيعية واحدة )الشكل 1( بواسطة الدول.

مجموعة حول إنفاذ القانون والنظام 

القضائي

مجموعة حول الوقاية والمساعدة الفنية وتدابير الحماية 

والتدابير الأخرى

 مجموعة حول التجريم 

والسلطة القضائية

مجموعة حول التعاون الدولي والمساعدة 

القانونية المتبادلة والحرية

المادة 6 و 7 و 9

المادة 24 و 25 و 29 و 30 و 31

المادة 11 و 12 و 13

المادة 7 و 11 و 19 و 20 و 22 و 26 

و 27 و 28

المادة 8 و 10

المادة 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 21

المادة 3 و 5

المادة 2 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 

و 15 و 23 15  

المادة 6 و 12 و 13المادة 7 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 المادة 3 و 5 و 8

تجار الإ

في الأشخاص

بروتوكول

اتفاقية الجريمة المنظمة

بروتوكول الأسلحة النارية

المادة 8 و 9 و 14 و 15 و 16
المادة 7 و 10 و 18المادة 11 و 12 و 13 المادة 3 و 5 و 6 بروتوكول تهريب المهاجرين

الشكل 1

مجموعة حول إنفاذ القانون 

والنظام القضائي

مجموعة حول الوقاية والمساعدة الفنية وتدابير 

الحماية والتدابير األخرى

 مجموعة حول التجريم 

والسلطة القضائية

مجموعة حول التعاون الدولي والمساعدة 

القانونية المتبادلة والحرية

المادة 6 و 7 و 9

المادة 24 و 25 و 29 و 30 و 31

المادة 11 و 12 و 13

المادة 7 و 11 و 19 و 20 و 22 و 

26 و 27 و 28

المادة 8 و 10

المادة 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 21

المادة 3 و 5

المادة 2 و 5 و 6 و 7 و 8 و 

10 و 15 و 23 15  

المادة 6 و 12 و 13المادة 7 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 المادة 3 و 5 و 8

اإلتجار

بالبشر

بروتوكول

اتفاقية الجريمة المنظمة

بروتوكول األسلحة النارية

المادة 8 و 9 و 14 و 15 و 16
المادة 7 و 10 و 18المادة 11 و 12 و 13 المادة 3 و 5 و 6 بروتوكول تهريب المهاجرين
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آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة 
مة ع�ب الوطنية

ّ
لمكافحة الجريمة المنظ

لكل دولة قيد  أعوام  ثماني  المراجعة مرحلة تحضيرية تستمر عامين وعملية مراجعة موضوعية تستمر  2، ستتضمن عملية  الشكل  كما هو موضح في 
المراجعة.

خالل المرحلة التحضيرية، المتوقع أن تنتهي بحلول تشرين األول/أكتوبر 2020، تقوم الدول األعضاء، بدعم من األمانة، بوضع اللمسات األخيرة على 
استبيانات التقييم الذاتي والمبادئ التوجيهية إلجراء المراجعات الُقطرية ومخطط قائمة المالحظات وملخصها ومواءمتها. وباإلضافة إلى ذلك، ستقوم 
األمانة، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء، بتطوير الوحدة اآلمنة الجديدة لبوابة إدارة المعارف المعروفة باسم SHERLOC )مشاركة الموارد اإللكترونية 

والقوانين المتعلقة بالجريمة(، والتي تمثل األداة الرئيسية لدعم عملية جمع المعلومات واالتصال أثناء عملية المراجعة.

 عضوتين في هذا 
ً
نظرًا الختالف حالة االنضمام بين االتفاقية والبروتوكوالت الثالثة وعدم إمكانية مراجعة كل صك إال من ِقبل دولتين عضوتين هما أيضا

الصك، يمكن أن يكون هناك أكثر من مراجعْين اثنين لكل دولة عضو قيد المراجعة. ومع ذلك، بناًء على إجراءات وقواعد آلية المراجعة، ال يمكن أن يتجاوز 
الحد األقصى لعدد المراجعين أربعة مراجعين.

مثال )1(:16
تم تحديد البلد أ للمراجعة وتم تعيين البلد ب و البلد ج كمراجعين. البلد أ عضو في جميع الصكوك األربعة وكذلك البلد ج. ومع ذلك، فإن البلد ب عضو 

في صكين فقط. لذلك، يجب تعيين دولة عضو إضافية، البلد د، لمراجعة الصك فقط الذي ال تكون البلد ب عضوًا فيه.

مثال )2(:
تم تحديد البلد أ للمراجعة وتم تعيين البلد ب و البلد ج كمراجعين. البلد أ عضو في ثالثة صكوك وكذلك البلد ب )نفس الثالثة(. البلد ج عضو في جميع 

. لن تتم مراجعة البلد أ في ضوء الصكوك التي ليست عضوًا فيها. الصكوك األربعة، لذلك ستراجع البلد أ على الصكوك التي هي عضو فيها أيضاً

تتبع عملية المراجعة مسارين للمراجعة: مراجعة عامة سيتم إجراؤها في الجلسة العامة لمؤتمر األعضاء والمراجعات القطرية التي سيتم إجراؤها من خالل 

السنة 1

المجموعة الأولى للثلث الأول 

من الدول

المجموعة الأولى للثلث الثاني 

من الدول

المجموعة الأولى للثلث الأخير 

من الدول

المجموعة الثانية للثلث الأول 

من الدول 

المجموعة الثانية للثلث الثاني 

من الدول 

المجموعة الثانية للثلث الأخير 

من الدول 

المجموعة الثالثة للثلث الأول 

من الدول 

المجموعة الثالثة للثلث الثاني 

من الدول 

المجموعة الثالثة للثلث الأخير 

من الدول 

المجموعة الرابعة للثلث الأول 

من الدول 

المجموعة الرابعة للثلث الثاني 

من الدول 

المجموعة الرابعة للثلث الأخير 

من الدول 

السنة 6السنة 4السنة 3السنة 2 السنة 12السنة 11السنة 10السنة 9السنة 8السنة 7السنة 5

المرحلة التحضيرية

المرحلة التحضيرية

المرحلة التحضيرية

الشكل 2

السنة 1

المجموعة األولى للثلث 
األول من الدول

المجموعة األولى للثلث 
الثاني من الدول

المجموعة األولى للثلث 
األخير من الدول

المجموعة الثانية للثلث 
األول من الدول 

المجموعة الثانية للثلث 
الثاني من الدول 

المجموعة الثانية للثلث 
األخير من الدول 

المجموعة الثالثة للثلث 
األول من الدول 

المجموعة الثالثة للثلث 
الثاني من الدول 

المجموعة الثالثة للثلث 
األخير من الدول 

المجموعة الرابعة للثلث 
األول من الدول 

المجموعة الرابعة للثلث 
الثاني من الدول 

المجموعة الرابعة للثلث 
األخير من الدول 

السنة 6السنة 4السنة 3السنة 2 السنة السنة 9السنة 8السنة 7السنة 5
10

السنة 
11

السنة 
12

المرحلة التحضيرية

المرحلة التحضيرية

المرحلة التحضيرية



33

مراجعات مكتبية. 
ستسهل المراجعة العامة تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات والتحديات في تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة 
عبر الوطنية وبروتوكوالتها، فضاًل عن تحديد االحتياجات من المساعدة التقنية. سيتم تسهيل ذلك من خالل تقرير عام عن المؤشرات واألنماط وأفضل 
ل 

ِّ
ِعده األمانة قبل كل دورة من دورات مؤتمر األعضاء، بناًء على الردود الواردة على استبيانات التقييم الذاتي وقوائم المالحظات التي تشك الممارسات الذي تُ

نتيجة المراجعة الُقطرية. 

التقنية والتعاون  بالمساعدة  المعنية  العاملة  )الفرق  للمؤتمر  الخمسة  العاملة  المجموعات  الفردية في إطار  الُقطرية  المراجعات  نتائج  النظر في  وسيتم 
الدولي واإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واألسلحة النارية(. 

ستحدد عملية المراجعة الُقطرية أفضل الممارسات والثغرات والتحديات في تنفيذ أحكام محددة، باإلضافة إلى االقتراحات، وعند الضرورة، احتياجات 
المساعدة التقنية لكل دولة قيد المراجعة. 

من المتوقع أن تتم عملية المراجعة عبر اإلنترنت باستخدام وحدة نمطية آمنة جديدة لبوابة إدارة المعرفة باسم SHERLOC. سيستخدم الخبراء الحكوميون 
المعينون من ِقبل الدول األعضاء القائمة بالمراجعة والدول األعضاء الخاضعة للمراجعة المنصة اإللكترونية المحمية بكلمة مرور إلجراء المراجعات، بما 
في ذلك، من بين أمور أخرى، ملء استبيانات التقييم الذاتي لمراجعة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت 
 ،

ً
الملحقة بها، االتصاالت الكتابية وإعداد المخرجات المكتوبة لعملية المراجعة. ومع ذلك، لتلبية المواقف التي ال يزال االتصال باإلنترنت يمثل تحديا

.SHERLOC إجراء عملية المراجعة من خالل إكمال استبيانات التقييم الذاتي دون اتصال باإلنترنت وتحميلها من خالل الوحدة اآلمنة الجديدة لـ 
ً
يمكن أيضا

وبمجرد إنشاء مجموعات المراجعة بسحب القرعة، وكخطوة أولى في مرحلة المراجعة، تتفق الدول األعضاء على لغة واحدة أو لغتين سيتم استخدامها 
 في حاالت استثنائية تعيين لغة ثالثة. 

ً
في عملية المراجعة بين اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. ويمكن أيضا

تباًعا، ُيكمل الخبراء من الدولة العضو الخاضعة للمراجعة استبيان التقييم الذاتي بشأن موضوع مجموعة المواد التي قيد المراجعة. وبعد ذلك سيقدمون 
االستبيان إلى خبراء الدول األعضاء القائمة بالمراجعة لمراجعته وإعداد التعليقات العامة بشأن التنفيذ من ِقبل الدولة العضو الخاضعة للمراجعة. 

وفي المرحلة النهائية من كل مرحلة مراجعة لكل دولة، تقوم الدول القائمة بالمراجعة، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الدولة الخاضعة للمراجعة، وبمساعدة 
األمانة العامة، بإعداد قائمة بالمالحظات التي ُتشير إلى أي ثغرات وتحديات في تنفيذ مجموعة المواد قيد المراجعة وأفضل الممارسات واالقتراحات وأي 

مساعدة تقنية تحتاج إلى تحديد لتحسين تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها.

حاالت  وفي  المتحدة.  األمم  لغات  بجميع  ُمتاحة  تكون  لن  وبالتالي  اجتماعات،  غرفة  أوراق  في شكل  العاملة  للمجموعات  المالحظات  قوائم  وستتاح 
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آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة 
مة ع�ب الوطنية

ّ
لمكافحة الجريمة المنظ

قرر الدول األعضاء الخاضعة للمراجعة عدم الكشف عن أجزاء مختارة من قوائم المالحظات. استثنائية، قد تُ

قرر الدولة العضو الخاضعة  وستتاح الردود على استبيانات التقييم الذاتي للدول األعضاء األخرى فقط في الوحدة اآلمنة من SHERLOC. ومع ذلك، قد تُ
 إتاحة الحوار والتعليقات الالحقين للدول 

ً
للمراجعة نشر استبيانات التقييم الذاتي، فضاًل عن الحوار الالحق والتعليقات الواردة. وبداًل من ذلك، يمكن أيضا

األعضاء األخرى فقط، أو الحفاظ على سريتها.

وأخيرًا، يجب إعداد ملخص لقوائم المالحظات، ال يتجاوز 1500 كلمة، من ِقبل الدول األعضاء القائمة بالمراجعة والدولة العضو الخاضعة للمراجعة، 
بدعم من األمانة، وترجمته إلى اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة. وستتاح هذه الملخصات للمؤتمر ومجموعاته العاملة.

يلخص الشكل 3 الخطوات الرئيسية للمراجعة الُقطرية.

الشكل 3

التقييم ذاتي
االستبيانات

المتوقع في غضون عامين

الملخصقائمة المالحظاتالتعليقات
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مة ع�ب الوطنية 
ّ

ي دعم آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ
ي �ف

دور المجتمع المد�ف
وتوكوالت الملحقة بها وال�ب

 إلجراءات وقواعد آلية المراجعة، تم إعطاء دور مهم لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، للمشاركة في عملية 
ً
وفقا

المراجعة. ُيركز الفصل التاسع من إجراءات وقواعد آلية المراجعة على قواعد االشتباك هذه. 

بالنظر إلى السياق الذي تعمل فيه، والمجموعة المتنوعة من الخبرات والبيانات والرؤى التي تمتلكها، يمكن لمنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع 
المدني تقديم أربــع مساهمات متميزة في مكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية من خالل تعزيز نجاح آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنّظمة عبر الوطنية:

مدخالت  من  المراجعة  آلية  الوطنية: ستستفيد  عبر  مة 
ّ

المنظ الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  مراجعة  عملية  أداء  تحسين   )1
األصوات المتنوعة من جميع أنحاء المجتمع المدني، وستوفر مراجعة أوسع وأكثر مالءمة للسياق من خالل المعلومات والتعليقات التي تقدمها 

إلى الدول األعضاء.  

2( بناء شراكة مع الحكومات: استنادًا إلى التوقيت والمحتوى الموضوعي لعملية المراجعة الُقطرية، يمكن لمنظمات المجتمع المدني وضع 
األمم  اتفاقية  تنفيذ  العامة حول  المناقشات  على  التأثير  وبالتالي  اإلعالم،  والدوليين ووسائل  الوطنيين  المصلحة  أصحاب  مع  توعية  برنامج 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، والعمل في نهاية المطاف في شراكة لتحسين التنفيذ على أرض الواقع. 

3( بناء األدلة وأفضل الممارسات لتحقيق فائدة أوسع: من خالل نشر أبحاثها الميدانية وبناء شبكات في المجتمع األوسع الذي ُيركز على 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، يمكن لألكاديميين والصحفيين )كأفراد من المجتمع المدني(، وكذلك منظمات 
، ضمان أن آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية لديها وسائل إلثبات النجاح 

ً
المجتمع المدني األكبر حجما

للدول األعضاء والمجتمع الدولي على نطاق أوسع.  

السياسة على  تأثير على توصيات  لها  المدني جميعها، وسيكون  المجتمع  سيتم سماع أصوات  الوطني والدولي:  المستويين  التأثير على   )4
المستويين الوطني والدولي. 

نقاط دخول المجتمع المدني 

سيكون للمجتمع المدني ثالث مداخل رئيسية للمشاركة في عملية المراجعة.

الجلسة العامة لمؤتمر األعضاء: 

 لنظامها الداخلي. 17 هذه ممارسة موحدة تسمح للمجتمع المدني 
ً
أواًل، يمكن لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في جلسات مؤتمر األعضاء وفقا

بالمشاركة مباشرة مع الدول األعضاء.

على وجه الخصوص، يجب على منظمات المجتمع المدني اتباع القاعدة 17 )أدناه( للمشاركة في مؤتمر األعضاء:
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  : COP 2020

ُيعقد مؤتمر األعضاء كل عامين، ويمكن لمجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني الحضور. من المقرر عقد مؤتمر األعضاء المقبل في فيينا، النمسا، 
في مقر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الفترة من 12 إلى 16 تشرين األول/أكتوبر 2020. ستكون المعلومات حول كيفية حضور 

مؤتمر األعضاء متاحة على موقع UNTOC COP على الموقع اإللكتروني قبل االجتماع. 18

سيشهد االجتماع في عام 2020 اإلطالق المناسب لعملية آلية المراجعة )بعد العامين الماضيين من العمل التحضيري(، وبالتالي لن يكون هناك أي نتائج 
 للمنظمات 

ً
 لقيود السفر واالجتماعات المعمول بها في ذلك الوقت، يمكن أن يوفر مؤتمر األعضاء في عام 2020 فرصا

ً
مراجعة لتحليلها. ومع ذلك، وفقا

غير الحكومية وأصحاب المصلحة اآلخرين من أجل:

ي  	
تعرف عىل المزيد حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع�ب الوطنية، وآلية المراجعة، وكيف تس�ي اإلجراءات، وكيف قد ترغب �ف

المشاركة
ي بلدك، وأصحاب المصلحة اآلخرين من جميع أنحاء العالم الذين ستحتاج إىل المشاركة معهم من أجل  	

ف من الدولة العضو �ف التواصل مع المندوب�ي
ي دولتك

ي آلية المراجعة )وبالتاىلي تنفيذ( االتفاقية �ف
الحصول عىل مدخالت مفيدة �ف

ي إطار قواعد وإجراءات مؤتمر األعضاء 	
ي االجتماع العام، �ف

ي األحداث الجانبية أو �ف
اإلدالء ببيانات لتوضيح وجهات نظرك أو نتائج البحث �ف

مؤتمر  	 ي 
�ف ي 

المد�ف المجتمع  المسؤول عن مشاركة  والجريمة،  بالمخدرات  ي  المع�ف المتحدة  األمم  لمكتب  التابع  ي 
المد�ف المجتمع  فريق  مع  االنخراط 

األعضاء

مة عبر 
ّ

المادة 17 )3( من النظام الداخلي لمؤتمر األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ
الوطنية

 للمادة 17 )3( من النظام الداخلي لمؤتمر األعضاء - اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، دون المشاركة في 
ً
وفقا

اعتماد قرارات بشأن المسائل الموضوعية واإلجرائية، سواء بتوافق اآلراء أو بالتصويت، في المؤتمر، يجوز لهذه المنظمات غير الحكومية: 

A . حضور الجلسات العامة للمؤتمر؛
 بموافقة المؤتمر، اإلدالء ببيانات شفوية في هذه االجتماعات من خالل عدد محدود من الممثلين بشأن . 	

ً
بناء على دعوة من الرئيس ورهنا
المسائل المتعلقة بأنشطتهم؛ و 

C .37 .استالم وثائق المؤتمر

مزيد من المعلومات
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مة ع�ب الوطنية 
ّ

ي دعم آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ
ي �ف

دور المجتمع المد�ف
وتوكوالت الملحقة بها وال�ب

مؤتمرات األعضاء المستقبلية :

ي مسار المراجعة العامة آللية المراجعة ومواصلة جهودك 
ي فيينا، ستكون قادرًا عىل المشاركة �ف

ف �ف ي تعقد كل عام�ي ي الدورات المقبلة لمؤتمر األعضاء، ال�ت
�ف

ي مزيد من التفاصيل حول 
ي تهمك. ستدخل اإلصدارات المستقبلية من هذه اإلرشادات �ف ف ون�ش القضايا والنتائج ال�ت للتواصل مع أصحاب المصلحة المعني�ي

كيفية تحقيق أقىص استفادة من هذه االجتماعات. 

الحوار البناء: كيف يعمل؟ 

ي العملية.
ي �ف

اك المجتمع المد�ف مثل نقطة الدخول الثانية االبتكار الرئيسي إلجراءات وقواعد آلية المراجعة بشأن إ�ش تُ

تعقد جلسات محددة من الحوار البناء عقب اختتام كل دورة من دورات المجموعات العاملة الخمسة التابعة للمؤتمر من ِقبل رؤساء كل منها. ويشكل هذا 
، تقديم ومناقشة وجهات نظرهم  ي

ي ذلك منظمات المجتمع المد�ف
، بما �ف ف ي يمكن من خاللها ألصحاب المصلحة المعني�ي الحوار نقطة االنخراط الرئيسية ال�ت

، بما  ف احات من المشارك�ي ف عىل تطور ونتائج عملية المراجعة وجمع المدخالت واالق�ت مع الدول األعضاء. حيث ستسمح هذه الجلسات بإطالع المشارك�ي
وتوكوالت الالزمة وآلية المراجعة. ف تنفيذ االتفاقية وال�ب ي ذلك مساهماتهم بشأن ُسبل تحس�ي

�ف

اءة.  اء لضمان س�ي الحوار بسالسة وإجراؤه بطريقة بنَّ ي الحوار البنَّ
ي �ف

ومع ذلك، يجب اتباع مجموعة من القواعد لتسجيل ومشاركة منظمات المجتمع المد�ف
ي حالة وجود 

م قائمة بالطلبات عىل الدول األعضاء، و�ف  قبل تاريــــخ الحوار. وسُتعمَّ
ً
ي موعد ال يتجاوز 15 يوما

يجب عىل المنظمات المهتمة تأكيد حضورها �ف
ي طلبات غ�ي كافية، قد يقرر 

ي حالة تل�ت
ي الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية. �ف

اضات عىل مشاركة منظمة معينة، سُتحال المسألة إىل مكتب مؤتمر األعضاء �ف اع�ت
رئيس مجموعة العمل عدم عقد الحوار.

الحظ بأنه خالل جلسة 
ُ
 اإلدالء ببيانهم عندما يشاركون فيه. من المهم أن ن

ً
يمكن للمنظمات المهتمة تقديم تعليقات كتابية قبل جلسة الحوار. يمكنهم أيضا

طرية محددة، باستثناء الدولة الخاضعة للمراجعة.
ُ
الحوار، لن يتم ذكر أي حاالت ق

ف عن أصحاب   ترتيب فريق يضم ممثل�ي
ً
ه، عند االقتضاء، بورقة معلومات أساسية. يمكن أيضا  أعدته األمانة العامة وسيتم تيس�ي

ً
وسيتبع الحوار برنامجا

ف لدعم المناقشة والحفاظ عليها مركزة. المصلحة المعني�ي

ي دورته التالية.
وسيقوم رئيس الفريق العامل بإعداد ملخص مكتوب للمناقشة وإتاحته للفريق العامل �ف

ماذا يمكنني أن أفعل؟ 

ي تنفيذ آلية المراجعة. ونظرًا ألن الحوارات 
ي للمشاركة مع بعضه البعض ومع الدول األعضاء �ف

 جديدة ومتطورة للمجتمع المد�ف
ً
ستقدم الحوارات فرصا

ي الحدوث. 
ي الممارسة العملية عندما تبدأ �ف

، وستتطور طبيعة كيفية عملها �ف البناءة األوىل لن تتم ح�ت عام 2021 عىل األقل، فهناك بعض الوقت للتحض�ي
ي اآلراء بشأن اآللية 

 للتوصل إىل توافق �ف
ً
ف الدول األعضاء بشأن هذا العنرص من قواعد وإجراءات اآللية محوريا وكان الحل الوسط الذي تم التوصل إليه ب�ي

ظمت عىل هامش مجموعة مراجعة التنفيذ آللية مراجعة اتفاقية مكافحة الفساد ولكنها ُمصممة 
ُ
ي ن ككل. ويستند إىل إحاطة المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

ي هذا 
تيبات األك�ث تعقيدًا آللية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية. توجد قيود مفروضة عىل المشاركات �ف  لل�ت

ً
خصيصا

: ي ذلك ما يىلي
المنتدى، بما �ف
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يتم إجراؤها بعد اختتام مجموعة العمل المواضيعية واعتماد التقرير 	
طرية محددة، باستثناء الدولة قيد المراجعة نفسها 	

ُ
ال يمكن مناقشة أو ذكر أي حاالت ق

ُيمكن لرئيس مجموعة العمل أن يقرر عدم عقد حوار بناء إذا تم استالم طلبات غ�ي كافية قبل المواعيد النهائية 	

ئ لالجتماعات والعناوين المواضيعية ح�ت يكون  ي الناسش ي أن يتعرف عىل اإلجراءات والقواعد، والجدول الزم�ف
، يجب عىل المجتمع المد�ف ي الوقت الحاىلي

�ف
ًا.  مستعدًا للمشاركة بأك�ث الطرق صلة وتأث�ي

ات.  ستوفر اإلصدارات المستقبلية من هذه اإلرشادات مزيدًا من اإلرشادات حول سبيل المشاركة هذا بمجرد جمع المزيد من التفاصيل والخ�ب

استبيان التقييم الذاتي: كيف يعمل؟ 

. ُتشجع المادة 23 من إجراءات وقواعد آلية المراجعة الدول األعضاء الخاضعة للمراجعة عىل  ي ممكنة أيضاً
اك المجتمع المد�ف ًا، نقطة دخول ثالثة إل�ش أخ�ي

ركت هذه المشاركة لتقدير  . تُ ف ي مع جميع أصحاب المصلحة المعني�ي ي من خالل مشاورات واسعة عىل المستوى الوط�ف
الرد عىل استبيانات التقييم الذا�ت

الدولة العضو الخاضعة للمراجعة، وستختلف طريقة المشاركة المحددة من بلد إىل آخر.

ماذا يمكنني أن أفعل؟ 

ي الخاص بهم. 
ي أثناء قيامهم بجمع المعلومات الستكمال استبيان التقييم الذا�ت

كما تم وصفه، يتم تشجيع البلدان فقط عىل المشاركة مع المجتمع المد�ف
ي أن تكون استباقية وأن تكون مستعدة إليجاد المعلومات األولية واالتصال بنقطة االتصال الحكومية 

ي المجتمع المد�ف
لذلك يجب عىل الجهات الفاعلة �ف

ي المشاركة الناجحة عىل أفضل وجه. 
وري القيام باإلعداد التاىلي لزيادة فرصك �ف بأنفسهم. قبل أن تبدأ، من الرصف
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مة ع�ب الوطنية 
ّ

ي دعم آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ
ي �ف

دور المجتمع المد�ف
وتوكوالت الملحقة بها وال�ب

المرحلة األولي

1 .  .SHERLOC راقب الوقت الذي ستكون فيه دولتك قيد المراجعة - سوف تتوفر المعلومات عىل
ف نموذج . 2 ف نقطة محورية لتنسيق مراجعة الدولة(. يتم تضم�ي اكتشف أي جزء من حكومتك يقوم بتنسيق المراجعة من بلدك )يجب عىل كل دولة تعي�ي

 . ي القسم التاىلي
ي إىل حكومتك �ف

و�ف لرسالة أو بريد إلك�ت
ف عليها. ُير�ب مالحظة أن المراجعة ليست متداخلة حسب الموضوع )أي نوع الجريمة( . 3 ك�ي ي ال�ت

ي ترغب �ف افهم مراحل المراجعة وحدد المجاالت ال�ت
ي هذه الوثيقة.   

ولكن باألحرى القضايا الشاملة، كما هو موضح �ف
اجمع األدلة والتحليالت حول هذه القضايا وقم بإعداد تحليلك الرئيسي وتوصياتك. . 4
بيانات . 5 قاعدة  ي 

�ف ابحث  أخرى؟  بلدان  ي 
�ف مماثلة  مواضيع  ي 

�ف العمل  أو  بلدك،  ي 
�ف معهم  التعاون  يمكنك  آخرين  أفراد  أو  منظمات  أي  هناك  هل 

ي بالمخدرات والجريمة أو تحالف المنظمات غ�ي الحكومية لمنع  ي التابع لمكتب األمم المتحدة المع�ف
“WhatsOn“  أو اتصل بفريق المجتمع المد�ف

الجريمة والعدالة الجنائية أو المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة ع�ب الوطنية. 
ي . 6

ي ُيمكن أن تفهمها الدولة بسهولة ُويمكنك متابعتها أنت والجهات الفاعلة األخرى �ف ك إىل مجموعة تحليالت وتوصيات عملية المنىح ال�ت طور تفك�ي
ي أي مكان آخر. 

ي بلدك و�ف
ي �ف

المجتمع المد�ف

المرحلة الثانية

7 ..) ي والشفافية” )انظر القسم التاىلي
ي “تعهد مشاركة المجتمع المد�ف

اك �ف شّجع بلدك عىل االش�ت
8 . . االنخراط مع نقطة االتصال للمراجعة من جانب الدولة وأصحاب المصلحة اآلخرين لتسليم الرسائل بالطريقة المناسبة لسياقك المحىلي
قم بتسليم الرسائل للجمهور لرفع مستوى رسائلك الرئيسية، من خالل وسائل اإلعالم والقنوات العامة.  . 9

مثال: 

ركز على اإلتجار بالبشر في الدولة  )س(. لقد صادقت دولتك على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية  أنت منظمة غير حكومية تُ
 والبروتوكول الخاص بها بشأن اإلتجار بالبشر، ولكنك ترى على أرض الواقع أن هناك عناصر لم يتم تنفيذها بشكل فعال. لقد مررت بالخطوات من 1 إلى 

في هذا القسم، يتم تقديم اتفاقية الجريمة المنظمة في أربــع مجموعات من المواد: 

مجموعة التجريم والوالية القضائية؛  	
مجموعة الوقاية والمساعدة التقنية وتدابير الحماية والتدابير األخرى؛  	
الكتلة المعنية بإنفاذ القانون والنظام القضائي؛ و  	
مجموعة التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة.  	

يعكس نهج المجموعات هذا هيكل آلية المراجعة التي تمت مناقشتها بالتفصيل في الجزء 6 من مجموعة األدوات هذه. 

نموذج خطة العمل
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3 من العملية المذكورة أعاله ولديك تعليقات على القضايا المتعلقة بأحكام التجريم أو الوالية القضائية )التي تندرج تحت المجموعة األولى من المراجعة( 
من بروتوكول اإلتجار بالبشر. يمكنك بعد ذلك االنتقال من خالل الخطوات من 4 إلى 6 من خطة العمل، بالتنسيق الوثيق والمشاركة مع أصحاب المصلحة 
والشركاء المعنيين مثل نقطة االتصال في بلدك العضو وجهات االتصال التي لديك في المنظمات غير الحكومية األخرى والقطاع األوسع. بمجرد االنتهاء 
 لتفضيالتك وقدراتك، لنشر نتائجك في وسائل اإلعالم وعبر اإلنترنت والبدء في عملية مراقبة 

ً
من تقديمك وإرساله إلى الدولة العضو، تكون جاهزًا، وفقا

التقدم الذي تحرزه حكومتك. 

لماذا يجب علي أن أقضي وقتي في القيام بذلك؟ 

أنت عضو مشغول في المجتمع وتقوم بعمل مهم؛ قد تتساءل عن قيمة تخصيص وقتك أو موارد مؤسستك للمشاركة مع آلية المراجعة. على الرغم من 
أنها قد تبدو وكأنها عملية بعيدة وبيروقراطية، إال أنها في الواقع طريقة مباشرة للغاية للمشاركة مع سلطاتك الوطنية إلحداث تغيير على مستوى السياسة. 
ما تراه على األرض، والخبرة التي تمتلكها، يمكن أن تفيد بنتيجة المراجعة واإلجراءات التي ستتخذها حكومتك، والمساعدة التي ستتلقاها من المجتمع 

الدولي لتحسين هذا الوضع.  
فيما تبقى من هذه اإلرشادات، نهدف إلى تزويدك باألدوات والمعلومات التي تحتاجها للمشاركة بكفاءة وفعالية مع آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة 

 بهدف تحقيق التغيير الذي سيفيد مجتمعك وبلدك.  
ً
لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية، دائما

المبادرات التجريبية الخاصة بكل دولة

كجزء من مشروع فريق المجتمع المدني  التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن “مشاركة أصحاب المصلحة في اتفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية SE4U -  وآلية مراجعتها واألنشطة ذات الصلة’’، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المبادرة العالمية لمكافحة 
تاح الفرصة للدول األعضاء إلجراء “مبادرات رائدة” طوعية خاصة بكل بلد بهدف تعزيز التعاون بين سلطاتها الوطنية  الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تُ
المختصة والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص على المستوى الوطني. نظرًا ألن الحوارات البناءة المتوخاة في القرار رقم 9/1 
لن تتم إال بعد اختتام جلسات مجموعة العمل، فإن المبادرات التجريبية ستكون فرصة فريدة لتوفير مساحة للحوار بين الحكومات المعنية وأصحاب 
المصلحة المعنيين في التحضير للفريق العامل االجتماعات. سُيمكن ذلك ممثلي الحكومات والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص من 

 بشأن أولويات الجريمة المنّظمة عبر الوطنية الخاصة بكل بلد لضمان عملية مراجعة فعالة. 
ً
تبادل اآلراء حول كيفية العمل معا

تهدف المبادرات التجريبية إلى إيجاد إجابات لألسئلة التالية: 

 لضمان آلية مراجعة فعالة؟ . 1
ً
كيف يمكن للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معا

ما هي أفضل المجاالت التي يمكن أن يدعمها المجتمع المدني والقطاع الخاص الدول األعضاء في عملية المراجعة؟ . 2



الجزء



ي 
�ف ي 

المد�ف المجتمع  لمشاركة  أدوات 
المراجعة عملية 

المحتويات

تعهد مشاركة المجتمع المدني والشفافية
نموذج رسالة إلى جهة التواصل لدى الدولة العضو في التفاقية

46
47



46

ي عملية المراجعة
ي �ف

أدوات مشاركة المجتمع المد�ف

تعهد مشاركة المجتمع المدني والشفافية

 بااللتزامات الواردة في القرار 9/1. يمكن أن يسمى 
ً
مع إطالق آلية المراجعة، يجب على منظمات المجتمع المدني في جميع البلدان تذكير حكوماتها علنا

األخرى  الحكومات  على  األقران  لممارسة ضغط  واستخدامه  إلكتروني  موقع  على  نشره  يمكن  والذي  والشفافية،  المدني  المجتمع  بإشراك  التعهد  هذا 
للتسجيل.  

بصفتنا دولة عضو في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية ، فإننا ملتزمون بمراجعة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنّظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها من خالل آلية المراجعة، على النحو المنصوص عليه في قرار مؤتمر األعضاء رقم 9/1 وقواعدها وإجراءاتها المرفقة. 

ُيعد دور المجموعات واألفراد خارج القطاع العام، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية، هو دوًرا حيوًيا في منع 
الجريمة المنّظمة عبر الوطنية ومكافحتها، على النحو المعترف به في االتفاقية وبروتوكوالتها. 

َحدد القواعد واإلجراءات دورًا محددًا بوضوح للمجتمع المدني في عملية المراجعة، وبالتالي فإن حكومة ____________ ملتزمة بإشراك المجتمع  تُ
المدني في آلية المراجعة بالطرق التالية:

سوف نتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد ردودنا على استبيان التقييم الذاتي، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية . 1
واألوساط األكاديمية.

وفيما يتعلق بمراجعة الدولة، سنشارك بطريقة منفتحة مع جميع مجموعات المجتمع المدني ذات الصلة في الحوارات البناءة، وسنشجع وندعم . 2
مجموعة واسعة ومتنوعة من مجموعات ومنظمات المجتمع المدني لحضور الحوارات البناءة. 

وفيما يتعلق بالمراجعة العامة، سنشارك بطريقة منفتحة مع جميع مجموعات المجتمع المدني ذات الصلة في الجلسة العامة لمؤتمر األعضاء عند . 3
مناقشة عملية المراجعة، وسنشجع وندعم مجموعة واسعة ومتنوعة من مجموعات ومنظمات المجتمع المدني حضور الحوارات البناءة. 

الحكومة . 4 بين  الحوار  تعزيز  إلى  تهدف  والتي  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب  يقودها  التي  المبادرات  في  للمشاركة  سنسعى 
المبادرات التجريبية وإشراك أصحاب المصلحة في  9/1، بما في ذلك من خالل  وأصحاب المصلحة اآلخرين على النحو المتوخى في القرار رقم 

أنشطة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

باإلضافة إلى ذلك، نحن نري أن الشفافية هي أحد أهم مبادئ عملية المراجعة الجديرة باالهتمام. لذلك، نحن نلتزم بنشر الردود على استبيان التقييم 
الذاتي، والحوار الالحق، والوثائق اإلضافية.  
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نموذج رسالة إلى جهة التواصل لدى الدولة العضو في االتفاقية

من أجل بدء عملية المشاركة، خاصة إذا لم يكن لديك اتصال بالدائرة الحكومية ذات الصلة التي تقود عملية المراجعة في حكومتك، فإننا نقترح نموذج 
الخطاب التالي لبدء عملية المشاركة: 

 التقييم الذاتي آللية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية

]عنوان الخطاب[
]التاريــــخ[

بخصوص: تنفيذ آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية.
 

  .)UNTOC( مراجعة حكومة _________ في إطار آلية مراجعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية 
ً
سيتم قريبا

وّضح اإلجراءات والقواعد الخاصة بعمل آلية مراجعة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها  تُ
بموجب القرار 9/1 )2018( الصادر عن مؤتمر األعضاء في االتفاقية COP-UNTOC( (   أن “دولة العضو قيد المراجعة يتم تشجيعها على إعداد ردودها 
على استبيان التقييم الذاتي من خالل مشاورات واسعة على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، والتي تضم، حسب االقتضاء، القطاع 
الخاص واألفراد والمجموعات من خارج القطاع العام والمنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية، مع مراعاة خصوصيات االتفاقية والبروتوكوالت 

الالزمة” )الفقرة 23(. 

وبصفتنا منظمة نشطة تركز على قضية )قضايا( _______ في بلدكم، فإننا على استعداد للمساعدة في توفير المعلومات التي ستساعد الحكومة على 
إكمال استبيان التقييم الذاتي الخاص بها بالكامل.

 
 بخطط الحكومة فيما يتعلق بكيفية إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة 

ً
حيطكم علما

ُ
نود أن ن

وسنكون ممتنين لتزويدنا بالمعلومات المتعلقة بما يلي: 

ي 	
ي عملية التقييم الذا�ت

ي يجب أن ننخرط معها �ف تحديد وتفاصيل االتصال الخاصة بجهة االتصال ال�ت
ي  	

ي وأصحاب المصلحة اآلخرين، عىل النحو المتفق عليه �ف
ي ستجريــها الحكومة مع المجتمع المد�ف ي للمشاورات ال�ت تفاصيل العملية والجدول الزم�ف

)COP-UNTOC( القرار رقم 9/1 الصادر عن

 ردكم وتعاونكم.
ً
قدر حقا

ُ
ن

وتفضلوا بقبول فائق االحترام، 

]التوقيع[
]بيانات المتصل[



48

ي عملية المراجعة
ي �ف

أدوات مشاركة المجتمع المد�ف

روابط مفيدة

UNODC CST: https://www.unodc.org/unodc/en/ngos/cst2-index.html
UNODC HTMSS: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside

SHERLOC: https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/?lng=en
/E4J: https://www.unodc.org/e4j

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking-fund.html :صندوق األمم المتحدة االستئماني للتبرعات لضحايا اإلتجار بالبشر
https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/index.html :الحياة البرية

/https://crimealliance.org :تحالف المنظمات غير الحكومية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية
العنوان:  على   )GI-TOC( الوطنية  عبر  مة 

ّ
المنظ الجريمة  لمكافحة  العالمية  بالمبادرة  الخاصة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية 

/https://globalinitiative.net
UNTOC COP: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html

./https: //globalinitiative.net :على العنوان )GI-TOC( مة عبر الوطنية
ّ

المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظ
مة عبر الوطنية )GI-TOC( على العنوان: 

ّ
شاهد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الخاصة بالمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظ

/https://globalinitiative.net/un-toc-watch

تفاصيل االتصال

.unodc-ngounit@un.org :على العنوان )UNODC CST( فريق المجتمع المدني الخاص بمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
.UNODC HTMSS: htmss@unodc.org

.secretariat@globalinitiative.net :على العنوان )GI-TOC( المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية
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الجزء



عىل  أمثلة 
ي 

المع�ن المتحدة  األمم  مكتب  عمل 
والجريمة بالمخدرات 



52

أمثلة عىل أعمال مكتب األمم المتحدة 
ي بالمخدرات والجريمة

المع�ن

ي بالمخدرات والجريمة بالعديد من األنشطة للتصدي للجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية بجميع أشكالها، مما ُيعزز تنفيذ  يضطلع مكتب األمم المتحدة المع�ف
االتفاقية وبروتوكوالتها. 

وبصفته الو�ي عىل اتفاقية األمم المتحدة بشأن الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية وبروتوكوالتها المتعلقة باإلتجار بالب�ش وتهريب المهاجرين، يساعد مكتب 
ي المقام األول من 

ي تنفيذ هذه الصكوك، �ف
ي بالمخدرات والجريمة من خالل شعبة اإلتجار بالب�ش وتهريب المهاجرين الدول األعضاء �ف األمم المتحدة المع�ف

امج العالمية لمكافحة اإلتجار بالب�ش وتهريب المهاجرين والعمل العالمي لمكافحة اإلتجار بالب�ش وتهريب المهاجرين.  خالل ال�ب

باألشخاص  لالتجار  التخصصات  والمتعددة  الشاملة  االستجابات  تعزيز  ي 
�ف الواسع  ي 

المد�ف المجتمع  مع  المهاجرين  وتهريب  بالب�ش  اإلتجار  تعمل شعبة 
ف  وتهريب المهاجرين. تحقيقا لهذه الغاية، ُتشارك شعبة اإلتجار بالب�ش وتهريب المهاجرين باستمرار مع المنظمات غ�ي الحكومية ومقدمي الخدمات وممثل�ي

ي المحافل الدولية.
، وتطوير المعرفة، وتعزيز المعاي�ي الدولية والتنسيق �ف ي ي توف�ي التعاون الف�ف

من قطاع األعمال واألوساط األكاديمية �ف

ي ذلك 
 وجمع بيانات عن اإلتجار بالب�ش وتهريب المهاجرين، بما �ف

ً
ي بالمخدرات والجريمة أبحاثا ي مكتب األمم المتحدة المع�ف

ُيجري قسم أبحاث الجريمة �ف
 بشأن تهريب 

ً
، ودراسة 2018 العالمية حول تهريب المهاجرين، وأنشطة مرصد األمم المتحدة المنشأ حديثا إصدار تقارير عالمية منتظمة عن اإلتجار بالب�ش

ي مرحلتها التجريبية.
المهاجرين، حاليا �ف
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البرامج العالمية لمكافحة اإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

ي المكسيك والسلفادور وغواتيماال وبنما وجمهورية 
ذ المكتب مشاريــــع إقليمية ووطنية ومحلية من خالل مكاتبه الميدانية �ف ، نفَّ ي ي أمريكا الالتينية والكاري�ب

�ف
ي  المع�ف المتحدة  األمم  مكتب  مقر  ي 

�ف المهاجرين  وتهريب  بالب�ش  اإلتجار  شعبة  من  بدعم   - وبوليفيا  و  وب�ي ازيل  وال�ب واإلكوادور  وكولومبيا  الدومينيكان 
المعارف  استخدام  بشأن  اإلدارية  والهيئات  الجنائية  العدالة  ممارسي  دعم  عىل  رئيسي  بشكل  السابقة  المشاريــــع  زت 

ّ
رك فيينا.  ي 

�ف والجريمة  بالمخدرات 
ي بالمخدرات والجريمة تعاونه مع منظمات  . من خالل القيام بذلك منذ عام 2013، عّزز مكتب األمم المتحدة المع�ف ي مكافحة اإلتجار بالب�ش

اكمة �ف الم�ت
ي تدعم عمل مرصد أمريكا الالتينية لالتجار بالب�ش وتهريب المهاجرين المسم SERVALATRATA	O 20، و مساحة  ي واألوساط األكاديمية ال�ت

المجتمع المد�ف
ات االجتماعية  ي لإلنتاج الجماعي للمعرفة والمناقشات والتدريب والتأث�ي

مستقلة للتعب�ي عن جهات فاعلة متنوعة من األوساط األكاديمية والمجتمع المد�ف
ي و 25 جامعة و 6 شبكات وطنية و 

والسياسية حول ظاهرة اإلتجار بالب�ش وتهريب المهاجرين داخل المنطقة. وهي تتألف من 76 منظمة مجتمع مد�ف
ي بالمخدرات والجريمة بتيس�ي مساحات التنسيق ألعضاء SERVALATRATA	O عىل  3 شبكات إقليمية من 15 دولة. قام مكتب األمم المتحدة المع�ف

ي اإلكوادور.
و، و 2018 �ف ي ب�ي

ي بوليفيا، و 2017 �ف
ي كولومبيا، و 2015 �ف

ي 2013 و 2017 �ف
ي واإلقليمي �ف ف الوط�ف المستوي�ي

نامج  )GLOT59(    وال�ب بالمخدرات والجريمة  ي  المع�ف المتحدة  األمم  التابع لمكتب  بالب�ش  اإلتجار  لمكافحة  العالمي  نامج  ال�ب ي سياق 
ي  Cabo Verde، �ف

�ف
ي بالمخدرات  ي بالمخدرات والجريمة )2020-2016(، نفذ مكتب األمم المتحدة المع�ف اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا التابع لمكتب األمم المتحدة المع�ف
ي الرأس األخرصف لإلتجار باألشخاص بطريقة شاملة من خالل تعزيز قدرة ممارسي 

 يهدف إىل تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية �ف
ً
 تدريبيا

ً
والجريمة برنامجا

ي 
ي عام 2015 والتحقيق �ف

، وأن يكونوا أك�ث دراية بقانون العقوبات الجديد المعتمد �ف ي الجزر المختلفة عىل تحديد/فهم اإلتجار بالب�ش
العدالة الجنائية �ف

ي مجال 
ف �ف ف التنسيق وقدرة الممارس�ي ي قضايا األشخاص من خالل نهج يركز عىل الضحية. وكانت األنشطة تهدف أيضا إىل تحس�ي

اإلتجار ومقاضاته بفعالية �ف
ي عىل حد سواء.

العدالة الجنائية من الحكومة والمجتمع المد�ف

وع بشأن   بتنفيذ م�ش
ً
ي بالمخدرات والجريمة  )ROMENA(  أيضا ق األوسط وشمال أفريقيا التابع لمكتب األمم المتحدة المع�ف يقوم المكتب اإلقليمي لل�ش

. تحديد  ي ي المغر�ب
ي المغرب لتحديد ضحايا اإلتجار بالب�ش وتقديم الخدمات لهم، والذي يهدف إىل دعم المجتمع المد�ف

ي �ف
تعزيز قدرات المجتمع المد�ف

 ، ف حاالت اإلتجار بالب�ش ألغراض االستغالل الجنسي والعمل الق�ي، ولضمان حصول الضحايا، من خالل بناء القدرات، عىل الحماية والمساعدة الكافيت�ي
ي 

ف الكيانات ذات الصلة، بما �ف وتقديم المنح والتوجيه أثناء العمل. ولضمان االستدامة، ُيعزز التدريب متعدد التخصصات التنسيق لتحديد الهوية واإلحالة ب�ي
ي تحديد ضحايا اإلتجار 

ذلك الجهات الحكومية وغ�ي الحكومية. تهدف اإلجراءات التشغيلية الموحدة إىل إضفاء الطابع المؤسسي عىل الممارسات الجيدة �ف
ي تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة اإلتجار بالب�ش 

بالب�ش وإحالتهم إىل مقدمي خدمات الضحايا. كما تهدف هذه األنشطة إىل مساعدة الحكومة المغربية �ف
ف أمور أخرى، لدعم إنشاء آلية  يك، من ب�ي ي بالمخدرات والجريمة ك�ش ي عام 2015، حيث تختار السلطات المغربية مكتب األمم المتحدة المع�ف

المعتمدة �ف
. إجراءات. إحالة وطنية وتحديد هوية ضحايا اإلتجار بالب�ش
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أمثلة عىل أعمال مكتب األمم المتحدة 
ي بالمخدرات والجريمة

المع�ن

العمل العالمي لمكافحة اإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين )GLO.ACT( آسيا والشرق األوسط

أربــع سنوات )2022-2018( من  - آسيا والشرق األوسط   هي مبادرة مشتركة مدتها  المهاجرين  بالبشر وتهريب  اإلتجار  لمكافحة  العالمي  العمل  مبادرة 
ِقبل االتحاد األوروبي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويتم تنفيذها بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في خمسة دول: جمهورية 

أفغانستان اإلسالمية، بنغالديش، جمهورية إيران اإلسالمية، جمهورية العراق، جمهورية باكستان اإلسالمية.

شارك فريق العمل العالمي لمكافحة اإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في بنغالديش بنشاط مع منظمات المجتمع المدني منذ بدء المبادرة في البالد. 
ُعقدت اجتماعات متعددة في عام 2019 لتبادل اآلراء وتبادل أفضل الممارسات بشأن احتياجات وأولويات بنغالديش فيما يتعلق بمعالجة اإلتجار بالبشر 

وتهريب المهاجرين، بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية. 

ي بنجالديش  )RAC	( ، ومؤسسة  	
ي هذه الجهود: لجنة التنمية الريفية �ف

تشمل المنظمات غ�ي الحكومية والمنظمات الدولية غ�ي الحكومية المشاركة �ف
و   ،INCIDEN Bangladesh و   ، )CWCS(  والطفل المرأة  دراسات  ومركز   ،Ahsania Mission و   ،Rights Jessore و   ،Terre Des Homes
 )OKUP( المهاجرة  العاملة  القوى  تنمية  وبرنامج   ، ) Ashshash وع  م�ش وفريق  اإلتجار  لمكافحة  بنغالديش  وع   ( Winrock Internationalم�ش

والعدالة والرعاية.

مؤخرًا، تم تشكيل مجموعتين عمل - معنيتين باإلتجار بالبشر وهجرة اليد العاملة - في إطار األنشطة الوطنية المتعلقة بعمل شبكة األمم المتحدة للهجرة 
في بنغالديش. تتكون المجموعتان من وكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة اإلتجار بالبشر الستغاللهم في العمل 
وقضايا الهجرة ذات الصلة في البالد. باإلضافة إلى ذلك، في إطار العمل العالمي لمكافحة اإلتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في آسيا والشرق األوسط، 
 إلنشاء شبكة نسائية إقليمية في االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين حيث تشمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وقد لعب 

ً
هناك جهود جارية حاليا

 في تحديد وتنسيق النساء ذوات الصلة. أن يكون ممارسو العدالة الجنائية جزءًا منه. تنخرط الجهات الفاعلة 
ً
ممثلو المجتمع المدني المحليون دورًا محوريا

في المجتمع المدني في صياغة الخطاب حول دور الشبكة من خالل مشاركتها في االجتماعات الوطنية والدولية الرئيسية حول تطورها.

)UNVTF( صندوق األمم المتحدة االستئماني للتبرعات لضحايا اإلتجار بالبشر

تم إنشاء صندوق األمم المتحدة االستئماني للتبرعات لضحايا اإلتجار بالبشر، وخاصة النساء واألطفال  في عام 2010 كجزء ال يتجزأ من مبادرة عالمية 
للتصدي لإلتجار باألشخاص. يقدم الصندوق االستئماني، الذي ُيديره مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المساعدة اإلنسانية والقانونية 

والمالية لضحايا اإلتجار بالبشر من خالل قنوات المساعدة القائمة، التي تضم المنظمات الحكومية وغير الحكومية. 

قّدم الصندوق االستئماني 3.5 مليون دوالر أمريكي في صورة منح ألكثر من 60 منظمة غير حكومية متخصصة في جميع أنحاء العالم تساعد بشكل مباشر 
 في 40 دولة.  

ً
حوالي 3500 ضحية سنويا

الصندوق  وأمانة  إدارته  مجلس  من خالل شبكة  الحكومية  غير  المنظمات  ويدعم  المدني  المجتمع  منظمات  مع  بنشاط  االستئماني  الصندوق  ُيشارك 
االستئماني وخبراء اإلتجار بالبشر التابعين لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يعرض الصندوق االستئماني عمل شركائه من المنظمات 

غير الحكومية في مكافحة اإلتجار بالبشر لزيادة ظهوره وجهود الدعم العالمية للضحايا. 
كما ُيشرك المجلس المجتمع المدني في جهود الدعوة وتعبئة الموارد على المستويين العالمي والمحلي مع استثمار الكثير من الوقت والموارد في تعزيز 
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العالقات مع الشركاء لزيادة جهود الدعم العالمية لضحايا اإلتجار بالبشر. وشمل ذلك مؤخرا اجتماعا بين العمل العالمي لمكافحة اإلتجار بالبشر وتهريب 
المهاجرين والصندوق االستئماني، حيث عرضت األمانة عملها مع الدول والقطاع الخاص.

في كل عام، ُيرسل الصندوق االستئماني دعوات لتقديم مقترحات تدعو منظمات المجتمع المدني لتقديم الطلبات لدعم عملها.

برنامج األسلحة النارية العالمي

ُيساعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البلدان من خالل البرنامج العالمي لألسلحة النارية  )GFP( ، البلدان على معالجة مسألة التصنيع 
غير المشروع لألسلحة النارية واإلتجار غير المشروع بها والجرائم ذات الصلة، من خالل نهج متكامل قائم على خمس ركائز رئيسية، وهي: تطوير التشريعات 
والسياسات؛ التدابير الوقائية واألمنية؛ استجابة العدالة الجنائية؛ التعاون الدولي؛ وجمع البيانات وتحليلها. كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنع ومكافحة اإلتجار غير المشروع باألسلحة النارية وإساءة استخدامها من خالل تنفيذ بروتوكول األسلحة 
النارية واالتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث ُيشجع البرنامج العالمي لألسلحة النارية ويسهل مشاركة المجتمع المدني 

ومراقبته باعتباره مجموعة قضية القطع في أنشطتها الرئيسية.

البرنامج العالمي لمكافحة جرائم الحياة البرية والغابات

من خالل برنامجه العالمي لمكافحة جرائم الحياة البرية والغابات، طّور مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شراكة ناجحة مع المنظمة غير 
 على تعزيز استخدام علم الطب الشرعي لدعم إنفاذ قانون الحياة 

ً
الحكومية “TRACE Wildlife Forensics Network”. حيث تعمل هذه المنظمات معا

البرية. أسفر هذا التعاون على مدى خمس سنوات، عن العديد من النتائج اإليجابية، وبناء قدرة الطب الشرعي للحياة البرية من مسرح الجريمة إلى قاعة 
المحكمة في البلدان الشريكة في إفريقيا وآسيا. تم تقديم المساعدة التقنية من خالل تقييمات احتياجات الطب الشرعي للحياة البرية، والتدريب، والبنية 

التحتية للمختبرات، وخدمات التحليل، والدعم لتطوير خطط بناء القدرات على المستويين الوطني واإلقليمي ومن خالل إنشاء شبكة.
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أمثلة عىل أعمال مكتب األمم المتحدة 
ي بالمخدرات والجريمة

المع�ن

SHERLOC بوابة إدارة المعرفة

بوابة إدارة المعرفة SHERLOC هي مبادرة لتسهيل نشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية )اتفاقية 
على   SHERLOC المعرفة  إدارة  بوابة  تحتوي  حيث  اإلرهاب.  لمكافحة  الدولي  القانوني  واإلطار  لها  المكملة  الثالثة  والبروتوكوالت  المنظمة(،  الجريمة 
قواعد بيانات للسوابق القضائية والتشريعات والمعاهدات واالستراتيجيات الوطنية والملخصات الببليوغرافية المتعلقة بالجريمة المنظمة واإلرهاب. كما 

 بشأن تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة.
ً
تستضيف دلياًل تشريعيا

 للبلد ونوع الجريمة والقضايا الشاملة ذات الصلة. 
ً
يمكن البحث في كل من قواعد بيانات SHERLOC عن طريق الكلمات الرئيسية ويمكن تصفيتها وفقا

أنواع الجرائم الخمسة عشر التي تغطيها SHERLOC هي: المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، والفساد، والتزوير، واإلتجار بالمخدرات، وغسيل األموال، 
وعرقلة سير العدالة، والجرائم اإللكترونية، والقرصنة والجرائم البحرية، وتهريب المهاجرين، واإلتجار بالبشر، واإلتجار بالممتلكات الثقافية، جرائم الحياة 
البرية )بما في ذلك جرائم الغابات ومصايد األسماك(، والجرائم المتعلقة بالمنتجات الطبية المزيفة، واإلتجار باألسلحة النارية، واإلرهاب. تشمل القضايا 
الشاملة ذات الصلة المسائل المتعلقة بالتحقيقات والتعاون الدولي وحماية الضحايا، من بين أمور أخرى. باإلضافة إلى ذلك، يتوفر SHERLOC بكل لغة 

من لغات األمم المتحدة الست )العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية(.
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الحكومية.  غير  والمنظمات  والطالب  واألكاديميين  القانونيين  والممارسين  القانون  إنفاذ  جهات  تشمل  متنوعة  مستخدمين  قاعدة   SHERLOC تمتلك 
يمكن استخدام البوابة للبحث األكاديمي، وتصميم اإلصالحات القانونية، وتطوير الدورات التدريبية، وزيادة الوعي وتحليل تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة 
والبروتوكوالت، وكذلك اإلطار القانوني الدولي لمكافحة اإلرهاب. تحتوي بوابة إدارة المعرفة SHERLOC على قواعد بيانات للسوابق القضائية والتشريعات 
والمعاهدات واالستراتيجيات الوطنية والملخصات الببليوغرافية المتعلقة بالجريمة المنظمة واإلرهاب. يتم التحقق من جميع المواد التي تم تحميلها إلى 

SHERLOC مع الدولة العضو ذات الصلة للتأكد من أنها دقيقة ومحدثة.

ي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب 
اك أصحاب المصلحة �ف ي بالمخدرات والجريمة “إ�ش وع مكتب األمم المتحدة المع�ف كجزء من م�ش

  - WhatsOn  - نت عىل مستوى المكتب ك ع�ب اإلن�ت ي مش�ت
الوطنية UNTOC( - SE4U(  وآلية مراجعتها واألنشطة ذات الصلة”، تم إنشاء مركز معر�ف

ي ذلك المنظمات غ�ي الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص الذين يقومون بأعمال تتعلق بالجريمة المنّظمة 
، بما �ف ف  ألصحاب المصلحة المعني�ي

ع�ب الوطنية أو ذات صلة بها. 

ات التالية:  ف  لدعم الم�ي
ً
ف ليس فقط عرض تفاصيل االتصال، ولكن أيضا بدعم من SHERLOC، ُيتيح WhatsOn للمستخدم�ي

ي مسائل  	
ف )المنظمات غ�ي الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص( �ف اك أصحاب المصلحة المعني�ي خدمة مصلحة الجميع من خالل إ�ش

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية
ف من المنظمات غ�ي الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص  	 توف�ي قاعدة بيانات تجمع مجموعة من أصحاب المصلحة المعني�ي
ف أعضائها 	 تعزيز التواصل السهل ب�ي
لمكافحة  	 المتحدة  األمم  اتفاقية  تنفيذ  ي 

�ف لمساعدتها  كاء  بتحديد �ش والجريمة  بالمخدرات  ي  المع�ف المتحدة  األمم  ومكتب  األعضاء  للدول  السماح 
الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية وبروتوكوالتها الثالثة

ف جميع أصحاب المصلحة 	 ف وتسهيل الحوار المفتوح وبناء المعرفة التعاونية بشأن قضايا الجريمة المنظمة ب�ي السماح بتفاعل المستخدم�ي
العمل كمستودع لألدوات - الصكوك الدولية مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة ع�ب الوطنية وبروتوكوالتها، والسياسات اإلقليمية  	

والوطنية، والممارسات الجيدة.
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أمثلة عىل أعمال مكتب األمم المتحدة 
ي بالمخدرات والجريمة

المع�ن

)E4J( التعليم من أجل العدالة

ال يمكن المبالغة في التأكيد على دور التثقيف في منع الجريمة والعنف والفساد. وبشكل أكثر تحديدًا، بموجب المادة 31)5(، تدعو اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية أطرافها إلى تعزيز الوعي العام بالمسائل المتعلقة بجريمة منع الجريمة، وكذلك تعزيز المشاركة العامة في منعها. 
 في تثقيف المجتمع ونشر المعرفة 

ً
في هذا الصدد، يلعب قطاع التعليم ككل، بما في ذلك األوساط األكاديمية ومؤسسات البحث والتعليم العالي، دورًا مهما

والتحليل النقدي للقضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة. مثل هذا التحليل مهم ليس فقط لمنع الجريمة المنظمة، ولكن أيضا لفهم أسبابها الجذرية والترابط 
بين مختلف مظاهرها. 

وحدات جامعة التعليم من أجل العدالة )E4J( المتعلقة باتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكوالت الالزمة

المنظمة  الجريمة  باتفاقية  المشمولة  بالجرائم  الصلة  ذات  الوحدات  من  المكتب وضع سلسلة  نّسق   ،)E4J( العدالة  أجل  من  التعليم  مبادرة  إطار  في 
 للمشهد المفاهيمي الحالي وتفحص بعض األحكام الرئيسية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

ً
والبروتوكوالت الالزمة. تقدم الوحدات تحلياًل دقيقا

المنّظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الالزمة. 

مزيد من المعلومات متوفر على: 

سلسلة وحدات جامعة E4J حول الجريمة المنظمة: 
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/organized-crime.html

سلسلة وحدات جامعة E4J حول االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: 
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/trafficking-in-persons-smuggling-of-migrants.html

سلسلة وحدات جامعة E4J حول االتجار باألسلحة النارية: 
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/firearms.html

سلسلة وحدات جامعة E4J حول الجرائم اإللكترونية: 
 https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/cybercrime.html

سلسلة وحدات جامعة E4J حول جرائم الحياة البرية:  
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/wildlife-crime.html

سلسلة الكتب المصورة التعليم من أجل العدالة )E4J( لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أنشأتSan Servolo  E4J    سلسلة من ثالثة رسوم هزلية تركز على هدف التنمية المستدامة  رقم 16 حول السالم والعدل 
والمؤسسات القوية. تم إعداد المسلسل الهزلي بهدف تزويد المعلمين بمورد يتوافق مع اهتمامات الطالب الشخصية 

وهوياتهم ويزيد من استثمارهم في التعرف على التحديات العالمية لسيادة القانون.

https://www.unodc.org/e4j/en/secondary/comics.html :مزيد من المعلومات متوفر على

https://www.unodc.org/e4j/en/secondary/comics.html
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دورة التعلم اإللكتروني العالمية E4J بشأن الجريمة المنظمة 

ركز هذه الوحدة ذاتية السرعة على فهم الجريمة المنظمة والمجموعات اإلجرامية المنظمة وأحكام اتفاقية األمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة. كما أنها  تُ
ركز على استجابات العدالة االجتماعية والجنائية للجريمة المنظمة، بما في ذلك أدوات إنفاذ القانون واستراتيجيات المقاضاة. تُ

متوفرة باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.
المدة: 90 دقيقة

https://www.unodc.org/elearning/en/courses/public.html :مزيد من المعلومات متوفر على



الجزء



ي 
المد�ف المجتمع  أعمال  أمثلة عىل 

المتحدة  األمم  باتفاقية  المرتبطة 
ع�ب  مة 

ّ
المنظ الجريمة  لمكافحة 

الوطنية
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ي المرتبطة باتفاقية األمم المتحدة 
أمثلة عىل أعمال المجتمع المد�ن

مة ع�ب الوطنية
ّ

لمكافحة الجريمة المنظ

منظمات المجتمع المدني في ظروف صعبة، بما في ذلك أقل الدول نموًا، ودورها في مكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية:

في حين أن هناك أمثلة موضحة في هذه الوثيقة على التعاون اإليجابي بشأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها 
 سيستفيدون من هذه المبادئ التوجيهية. توجد عدد من المخاطر 

ً
من المجتمع المدني، يوجد أفراد ومنظمات يعملون في ظروف أكثر عزلة أو تحديا

الجسيمة التي تواجه منظمات المجتمع المدني المشاركة في الجريمة المنّظمة عبر الوطنية. ونادرًا ما توجد منظمات مجتمع مدني محلية مكرسة بشكل 
خاص للتحقيق في السلوك اإلجرامي، والدعوة ضد المجموعات واألفعال اإلجرامية، أو للتخفيف من تأثير اإلجرام على المجتمع والضعفاء.  إنها، بداًل من 

. ذلك، قضية شاملة لها تداخالت وتقاطعات مع مجاالت عمل أخرى أكثر رسوخاً

ُيوضح الجزء المتبقي من هذا القسم بعض القصص الُملهمة لألفراد والمنظمات الذين يعملون على تحسين قدرة مجتمعاتهم على مواجهة اآلثار الضارة 
للجريمة المنظمة: 

مركز إدارة الموارد الطبيعية ، زمبابوي

ل مركز إدارة الموارد الطبيعية فريق بحث لمعالجة مشكلة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية التي تنطوي على 
ّ
في مجتمع التعدين في مارانج في زيمبابوي، شك

تجارة الماس غير المشروعة. هذه المبادرة بقيادة مركز إدارة الموارد الطبيعية، بدعم مالي من Resilience Fund التابع للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية. تعرضت المجتمعات العاملة في حقول مارانج للماس، التي قيل إنها تحتوي على أكبر رواسب الماس المكتشفة منذ أكثر من قرن، 
إلى حمالت من ِقبل جهات حكومية واحتجت على ما ُيزعم 
واسع.  نطاق  على  الماس  عائدات  على  الدولة  استيالء  من 
النقابات  في  الماس  فقدان  يتم  مارانج،  في  للقرويين   

ً
وفقا

المناجم وأعضاء  الحرفيين وعمال  المناجم  التي تضم عمال 
اإلستراتيجية  تسمى  المحلية،  مارلينج  لغة  في  األمن.  قطاع 
مركز  مدير  وأشار  المنسق.  لالتصال  “comms ”-    اختصار 
إدارة الموارد الطبيعية، فاراي ماجوو، إلى أن العصابات جزء 
للتدفقات  رئيسي  سبب  وأنها  المنظمة  الجريمة  شبكة  من 
المنّظمة  الجريمة  مارانج. تقوض  المشروعة من  المالية غير 
عبر الوطنية بشكل عنيف شبكات األمان المجتمعية واألمن 
حول  األخرى  المجتمعات  من  العديد  ومثل  العيش،  وسبل 
العالم، يتحمل سكان مارانج العبء. يعمل مركز إدارة الموارد 
الطبيعية على تمكين مجتمعاتها بالبيانات والبحث ومهارات 
المناصرة الالزمة للتعامل مع هذا النوع من الجريمة المنّظمة 

عبر الوطنية.21

CNRG اجتماع المجتمع الذي نظمته
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ناشط في مكافحة الجريمة في كيب تاون، جنوب إفريقيا

في اآلونة األخيرة، تصدرت كيب تاون عناوين األخبار ألسباب خاطئة. كما ذكرت صحيفة الغارديان في سلسلة عن مدن جنوب إفريقيا في أكتوبر 2019، 
بعد ما يقرب من ألف جريمة قتل في األشهر الستة األولى من عام 2019 في منطقة كيب فالتس بالمدينة، تم نشر الجيش لمحاولة فرض نوع من النظام. 
 في مجتمعات كيب فالتس، وحتى إذا تم تحقيق انخفاض قصير األجل في العنف، فإن الظروف االجتماعية 

ً
كان االستقبال للوجود العسكري مختلطا

األساسية التي تحفز المستويات العالية من العنف المرتبط بالعصابات ستتطلب أكثر من وجود الجيش لعكس اتجاهه. في كيب فالتس، باإلضافة إلى 
 للمساعدة في تشكيل 

ً
عدد ال يحصى من المجتمعات األخرى حول العالم، هناك أبطال مجتمعيون ونشطاء وجماعات ومجموعات مجتمعية يتعاونون معا

مستقبل مختلف. في مواجهة الضرر الخبيث الذي تسببه الجريمة المنظمة، والردود غير المالئمة، وغير المنتجة - أو حتى غير الموجودة - للدولة، يتطلع 
 للمجتمع المحلي 

ً
 ودعما

ً
نفذ نشاطا أفراد المجتمع إلى تشكيل استجاباتهم الخاصة وبناء حوائط صد. أحد هؤالء الناشطين هي روغتشاندا باسكو، التي تُ

في منطقة كيب فالتس في جنوب إفريقيا، بما في ذلك:

بدعم  	 وربطها  وتقديم شكوى  طة  بال�ش االتصال  ي 
�ف الضحية/األ�ة  ارتكاب جريمة ومساعدة  عند  أول  العمل كمستجيب  وتمكينهم.  الضحايا  دعم 

الصدمات والمساعدة الطبية.
ي مجتمعاتهم 	

اجتماعات منتظمة مع نشطاء آخرين حول كيفية التعامل مع الدولة وتقليل الجريمة �ف
الوساطة غ�ي الرسمية والرسمية مع أعضاء العصابات وقادتها 	
ي كيب فالتس 	

إرشاد وتدريب نشطاء المجتمع �ف

 في تكوين صورة لما تفعله الجريمة المنظمة 
ً
من خالل أفعالها، لقد ساهمت في بناء قدرة مجتمعها على الصمود في مواجهة الجريمة المنظمة، ولكن أيضا

للمجتمعات على مستوى القاعدة الشعبية. 

روغتشاندا باسكو
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ي المرتبطة باتفاقية األمم المتحدة 
أمثلة عىل أعمال المجتمع المد�ن

مة ع�ب الوطنية
ّ

لمكافحة الجريمة المنظ

صحفية وناشطة في مكافحة الجريمة، المكسيك

 في المكسيك، وكان هناك أكثر من 150 حالة منذ عام 2000. باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك حاالت أخرى ال 
ً
تل 12 صحفيا

ُ
في العام الماضي وحده، ق

حصر لها من التهديدات والترهيب والخطف. وتبقى معظم الحاالت دون حل. على الرغم من تواجد الجيش في الشوارع، أصبحت المكسيك أخطر دولة 
تل خافيير 

ُ
 ما تكون متواطئة معهم. ق

ً
في العالم بالنسبة للصحفيين. تأتي التهديدات الرئيسية من المجرمين المنظمين ومن السلطات نفسها، التي غالبا

 
ً
فالديز في كولياكان، سينالوا، في عام 2017. كان زوج غريسيلدا تريانا، وما زالت تعيش مع العواقب حتى يومنا هذا. منذ مقتل زوجها، قادت غريسيلدا علنا
 من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يتابعون قضيته مع السلطات الفيدرالية. كما دافعت بقوة عن حرية الصحافة واستمرت في الحديث 

ً
تحالفا

عن الموضوعات التي كتب عنها فالديز: االختفاء وحقوق اإلنسان والعنف. وال تزال تجد الوقت للتحدث مع الضحايا اآلخرين، على الرغم من إجهادها 
وألمها. المشروع الذي تطوره اآلن بدعم من صندوق المرونة يسمح لغريسيلدا بالتواصل مع عائالت الصحفيين المقتولين للتعرف على قصص بقائهم على 
قيد الحياة واالستماع إلى العقبات والتحديات التي يتعين عليهم مواجهتها. ينصب تركيزها على المرونة، وإيجاد ما جعل أسر الضحايا أقوى، وعلى ضم 

 للبحث عن حلول، وإذا لم تكن كل الحلول فعلى األقل احترام حقوقهم والتعويضات التي يستحقونها.
ً
أصواتهم معا

غريسيلدا تريانا، في محادثة مع المؤيدين وزمالئها النشطاء
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رصد المجتمع المدني لالتجار بالمخدرات، غينيا - بيساو 

الرابطة الغينية لحقوق اإلنسان منظمة غير حكومية تأسست عام 1991 لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. وقد قدمت مساهمة حيوية في توطيد سيادة 
القانون في غينيا بيساو.   

قدم المنظمة التقارير والبيانات إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان مثل هيئات معاهدات األمم المتحدة، والمراجعة الدورية الشاملة، واللجنة األفريقية  تُ
لحقوق اإلنسان والشعوب. ُتساهم المنظمة اآلن في عملية توطيد سيادة القانون ومكافحة اإلفالت من العقاب من خالل تكوين رأي عام مستنير وناقد 

للجريمة المنظمة، وال سيما اإلتجار بالمخدرات، من خالل:

تدريب النشطاء والصحفيين على متابعة ورصد القضايا المتعلقة بالمخدرات. 1
عقد اجتماعات دورية مع صانعي القرار العام والمؤسسات القضائية ومنظمات المجتمع المدني. 2
القيام ببعثات ميدانية لرصد وتقييم الوضع المتعلق بالجريمة المنظمة في المناطق المعرضة للخطر. 3
اإلفصاح عن الحاالت المتعلقة بالمخدرات واإلبالغ عنها عبر الموقع اإللكتروني والشبكات االجتماعية واإلذاعات المحلية والصحف.. 4

تنظيم لقاء مجتمعي 
من الرابطة الغينية لحقوق اإلنسان
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ي المرتبطة باتفاقية األمم المتحدة 
أمثلة عىل أعمال المجتمع المد�ن

مة ع�ب الوطنية
ّ

لمكافحة الجريمة المنظ

 “@ DHIA ”Amig @ Migrante Mantente Segur، المكسيك 

ي الميل  ف ومزدو�ب ي عام 2013 بهدف ضمان حقوق اإلنسان للمهاجرين والمثلي�ي
تأسست  )Derechos Humanos Integrales en Acción )DHIA �ف

ي مجاالت حماية المهاجرين، ورعاية المهاجرين، وإجراء تحقيقات لتصميم وإنشاء معاي�ي 
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.  وقد وضعت عدة مشاريــــع �ف

. ف ي فيما يتعلق باإلتجار بالب�ش من خالل ورش عمل تعليمية وم�ح لألطفال والمراهق�ي
وع وقا�ئ حماية للمهاجرين. كما قامت بوضع م�ش

ي سيوداد خواريز، فضاًل عن اإلجراءات 
األمن �ف المخاطر وانعدام  اللجوء بشأن  ي  األجانب من طال�ب المهاجرين  المنظمة حملة إلعالم وتوجيه  تنفذ هذه 

اتيجية صوتية ومرئية تتضمن: ي المأوى الفيدراىلي للمهاجرين أي )الملجأ( بالمدينة من خالل إس�ت
ي يحق لهم الحصول عليها. يتم تسليم الحملة �ف القانونية ال�ت

جلسات إعالمية للمهاجرين األجانب حول كيفية تقديم الشكاوى إذا كانوا ضحايا لجريمة 	
ي 	

تقييم المعرفة المكتسبة من ِقبل المهاجرين من خالل مسح أساسي ومسح نها�ئ
ي الملجأ حول عمليات المخاطر والشكاوى 	

إعطاء الكتيبات والرسوم البيانية للمهاجرين �ف

المبادرة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، باكستان 

المبادرة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالتعاون مع صندوق الصمود للمبادرة العالمية )Global Initiative Resilience Fund(، هي أول مبادرة 
على اإلطالق في باكستان أطلقتها مجموعة من المهنيين والخبراء الملتزمين ذوي الخلفيات في مجال إنفاذ القانون ووسائل اإلعالم وخلفيات الخدمة 
العامة األخرى.  تهدف المبادرة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة إلى بناء مرونة المجتمع والتأثير على السياسة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة. تم 
إطالق المبادرة في البداية كمشروع تجريبي لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ويــهدف إلى بدء النقاش ليس فقط حول الجريمة 

 لتسهيل عمل الحكومة.
ً
المنّظمة عبر الوطنية في باكستان، ولكن أيضا

 أفضل وبناء 
ً
مع وجود هيكل حوكمة معقد يحتوي على طبقات متعددة من أصحاب المصلحة، ويتطلب نظام العدالة الجنائية وجهاز إنفاذ القانون تنسيقا

القدرات، ستحاول المبادرة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة تحديد الثغرات واقتراح تحسينات في النظام.

أباد، عاصمة  إسالم  في  السالم  لدراسات  الباكستاني  المعهد  داخل   )NIOC-Pakistan( باكستان  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  الوطنية  المبادرة  مقر  يقع 
 على إعداد ملخصات السياسات ألصحاب 

ً
ركز المبادرة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة حاليا

ُ
باكستان، والتي تقع في قلب الروابط الدولية للبالد. ت

المصلحة المعنيين بشأن أربــع فئات من الجريمة المنظمة: تمويل اإلرهاب واإلتجار بالمخدرات واإلتجار بالبشر والجرائم اإللكترونية. كما تراجع العالقة 
بين الوباء الحالي والجريمة المنظمة في باكستان.
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مؤسسة التضامن – فيكاريا بارا ال باز، كولومبيا

مؤسسة التضامن هي كيان تابع ألبرشية كالي معروفة بكونها إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية التي تعمل مع األحياء الضعيفة والعنف للغاية في مدينة 
 إلى جنب مع فيكاريا بارا ال باز. تتضمن إستراتيجية السالم الحضري في فيكاريا تعزيز التعايش وتقليل وجود العصابات والعنف والقتل في أحياء 

ً
كالي، جنبا

 في اإلجرام والبيئات العنيفة. 
ً
مختارة، من خالل االنخراط مع الشباب الذين شاركوا سابقا

ُيعزز عملهم استراتيجية السالم المجتمعي في السياقات الحضرية والريفية في كالي، من خالل توسيع مجالس السالم المؤلفة من ممثلي الشباب المعرضين 
للخطر، فضاًل عن أنشطتهم مع المجتمعات المحلية التي تهدف إلى تحويل األراضي العنيفة، والسماح لهم بالعودة إلى المجتمع ومنع اآلخرين من القيام 

بأنشطة إجرامية. 

تشمل أنشطتهم ما يلي: 

ام الحياة 	 ي بناء المجتمع واح�ت
حمالت توعية للمساهمة �ف

خلق مساحات للحوار والثقة لتقوية روابط المجتمعات وعمليات المصالحة 	
ي ذلك األطفال، والمشاركة مع المؤسسات المحلية  	

ف للخطر ومجتمعاتهم، بما �ف ف الشباب المعرض�ي تعزيز الروابط ب�ي
اك أفراد المجتمع 	 اتيجية االتصاالت إل�ش ي    واس�ت تعزيز المرصد األم�ف

اجتماع المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة 
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ي المرتبطة باتفاقية األمم المتحدة 
أمثلة عىل أعمال المجتمع المد�ن

مة ع�ب الوطنية
ّ

لمكافحة الجريمة المنظ

بناء مجتمعات قادرة على الصمود من خالل الرعاية الالحقة للناجين من العنف الجنسي – رافا انترناشوال، هايتي 

، والوقاية للضعفاء، والتوعية  ف ي إنهاء اإلتجار واالستغالل الجنسي لألطفال من خالل الرعاية الالحقة للناج�ي
ي عام 2003، وتتمثل مهمة رافا �ف

تأسست �ف
. ف ف القرصَّ إىل رعايتهم، وإىل جانب السلطات المحلية إلنقاذ هؤالء الناج�ي للجميع.  ذلك أنهم يعملون مع وكاالت مختلفة لنقل الناج�ي

رة من عنف العصابات   من المجتمعات المترصف
ً
ف داخليا ف النازح�ي ف القرصَّ من اإلتجار واالستغالل الجنسي ب�ي يهدف أحد مشاريعهم الحالية إىل تحديد الناج�ي

ي خدمات الرعاية الالحقة.
ي منطقة بورت أو برنس ومساعدتهم �ف

�ف
األنشطة: 

ي هزتها الجريمة المنظمة 	 ف القرصَّ من اإلتجار بالجنس واالستغالل الجنسي من المجتمعات ال�ت تحديد الناج�ي
ف بخدمات الرعاية الواعية بالصدمات 	 مساعدة هؤالء الناج�ي
ًا من خالل التمويل الصغ�ي 	  صغ�ي

ً
وعا ي أنشطة التخفيف من حدة الفقر لمساعدتهم عىل بناء 25 م�ش

ف األصلية �ف االنخراط مع أ� الناج�ي

السالمة والعافية: بناء قدرة المجتمع على الصمود أمام اإلتجار بالبشر، فيتنام

ي تمر بأزمة  ف واأل� ال�ت ي فيتنام. والغرض العام منها هو توف�ي رعاية استثنائية لألطفال الفيتنامي�ي
ي عام 2004 �ف

ف األزرق )Blue Dragon( �ف تم إنشاء التن�ي
 لتلبية االحتياجات 

ً
ف األزرق )Blue Dragon( إدارة حالة فردية وشاملة مصممة خصيصا مع إحداث تغي�ي طويل األمد من أجل عالم أفضل.  توفر التن�ي

الفردية لكل طفل متصل بالشارع. 

 ، ي مواجهة اإلتجار بالب�ش
ي تهدف إىل بناء المعرفة المجتمعية والقدرة عىل الصمود �ف لقد صمموا برنامج عمل مبتكرًا من خالل التدخالت المستدامة ال�ت

ي تشمل األنشطة التالية:  وال�ت

، من خالل إنشاء أنظمة اإلنذار المبكر  عىل مستوى القرية والمدرسة 	 بناء قدرة المجتمع عىل الصمود أمام اإلتجار بالب�ش
ي  	

ي الوقت نفسه بمخاطر اإلتجار وحيل المتاجرين وعقوبات التورط �ف
، مع توعية المجتمعات �ف ف الوصول إىل العدالة لضحايا اإلتجار بالب�ش تحس�ي

اإلتجار
ف 	 رفع الدعاوى القضائية إىل المناطق الريفية والسكان األصلي�ي
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هذه األنواع من منظمات المجتمع المدني واألفراد هم الذين سيستفيدون أكثر من هذه المبادئ التوجيهية – من خالل فهم كيف يمكن أن يؤدي نشاطهم 
إلى التغيير داخل ُبلدانهم وحتى المساهمة في فهم عالمي أفضل لكيفية دفع العمل ضد الجريمة المنظمة على مستوى المجتمع.  

تم دعم كل هؤالء األفراد والمنظمات من ِقبل صندوق دعم الصمود في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. يساعد صندوق تمويل 
الصمود، المدعوم بسخاء من حكومة النرويــــج، األفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم في بناء قدرة مجتمعاتهم على الصمود في مواجهة الجريمة 
المنظمة. منذ إطالقه في عام 2019، وزع الصندوق ما يزيد قلياًل عن مليون دوالر أمريكي كمنح صغيرة ألكثر من 40 منظمة مستفيدة وأفرادًا، كما قدم 
 لبناء القدرات وإقامة الشبكات لهؤالء المستفيدين. لمزيد من األمثلة على ردود المجتمع المدني على الجريمة المنظمة، قم بزيارة مركز المعرفة 

ً
 إضافيا

ً
دعما

27  . Resilience Fund والموقع اإللكتروني لـ  - WhatsOn  - التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة



الجزء



المستدامة  التنمية  أهداف  ربط 
 (SDGS) 
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االرتباط بأهداف التنمية المستدامة

يساهم تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وال سيما الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق 
والمنتجة  الكاملة  والعمالة  والمستدام  والشامل  المطرد  االقتصادي  النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف  والفتيات؛  النساء  الجنسين وتمكين جميع  بين  المساواة 
إلى  الوصول  المستدامة وإتاحة  التنمية  لتحقيق  السلمية والشاملة  المجتمعات  تعزيز  السادس عشر:  المستدامة  التنمية  للجميع؛ هدف  الالئق  والعمل 
العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات؛ وهدف التنمية المستدامة السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ 

وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

الهدف 5.2: القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك اإلتجار 
واالستغالل الجنسي وأنواع أخرى من االستغالل.

يدعم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول األعضاء لبلوغ األهداف في إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من خالل: 
تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة؛ دعم تطوير التشريعات والسياسات التي تحمي حقوقهن وتمنع العنف ضد النساء والفتيات وكذلك االستجابة 
له؛ تطوير القدرات المؤسسية والمهنية ذات الصلة باحترام وحماية وإعمال حقوق النساء والفتيات؛ وتهيئة الظروف للنساء والفتيات ليكن في وضع يسمح 

لهن بالمطالبة بحقوقهن وأن يكن عناصر فاعلة للتغيير. 

الهدف 8.7: اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء العبودية الحديثة واإلتجار بالبشر وتأمين حظر 
األطفال بجميع  وإنهاء عمل  األطفال واستخدامهم كجنود،  بما في ذلك تجنيد  األطفال،  أشكال عمل  أسوأ  والقضاء على 

أشكاله بحلول عام 2025.

ويواصل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذ برامج التنمية البديلة في البلدان األشد تضررًا من زراعة المخدرات غير المشروعة، ودعم 
مجتمعات المزارعين الفقيرة المنخرطين في الزراعة غير المشروعة لالنخراط في بدائل الدخل المشروعة. من خالل العمل على أرض الواقع، يتصدى 
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتحديات انعدام األمن الغذائي والزراعة المستدامة والنمو االقتصادي في هذه المجتمعات. على وجه 
الخصوص، يساعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المزارعين على تكوين جمعيات من أجل تأمين وصول منتجاتهم إلى األسواق وتعزيز 

توليد الدخل المستدام على المدى الطويل، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة.

القضاء على الفقر بكل أشكاله 
في كل مكان
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الهدف 16.2: وضع حد لإلساءة واالستغالل واإلتجار وجميع أشكال العنف والتعذيب ضد األطفال، والهدف 16.3: تعزيز 
سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع.

يدعم البرنامج العالمي المعني بالعنف ضد األطفال التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسف البلدان لضمان خدمة األطفال 
وحمايتهم بشكل أفضل من خالل أنظمة العدالة، ووضع تدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد األطفال واالستجابة لها، ودعم تحقيق األهداف 16.2 و 
16.3. من خالل جمع البيانات من أجل التقرير العالمي الذي يصدر كل سنتين عن اإلتجار بالبشر، يدعم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

رصد استغالل األطفال واإلتجار بهم. 

الهدف 16.4: الحد بشكل كبير من التدفقات المالية واألسلحة غير المشروعة، وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادتها 
ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030.

يقدم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للدول األعضاء مجموعة كاملة من األدوات لتعزيز األطر القانونية لمكافحة غسل األموال وتطوير 
قدرات الوكاالت الوطنية للتحقيق في غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة ودعم استرداد األصول المسروقة. استرداد 
األصول هو الفصل األكثر ابتكارًا في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يعتمد عليه عمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 

هذا المجال. 

من خالل مختلف البرامج العالمية المتعلقة بغسل األموال ومكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، قام المكتب وشركاؤه على الصعيدين الدولي واإلقليمي 
بدعم إنشاء وإقامة األنشطة لمختلف هياكل التعاون اإلقليمي في المالحقة القضائية وإنفاذ القانون واالستخبارات المالية واسترداد األصول. 

الهدف 16.5: الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.

تحتوي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على أكثر مجموعة شاملة من االلتزامات القانونية من ِقبل الحكومات للتصدي للفساد، بما في ذلك الرشوة. 
د مؤتمر الدول األعضاء بمعلومات عن  تم إنشاء آلية مراجعة التنفيذ لمساعدة الدول األعضاء في تنفيذها لالتفاقية. تعزز اآللية أهداف االتفاقية، وتزوِّ
التدابير التي تتخذها الدول األعضاء في تنفيذ االتفاقية، وتساعد الدول األعضاء على تحديد وإثبات االحتياجات الخاصة للمساعدة التقنية لتعزيز وتسهيل 

توفير هذه مساعدة.

المعنية وأصحاب  والحكومات  المدني  المجتمع  منظمات  بين  الجمع  والجريمة على  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  يعمل مكتب   ،2011 عام  منذ 
 على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

ً
المصلحة في القطاع الخاص لزيادة قدراتهم على العمل معا

القدرات على جميع  الدولي، لبناء  التعاون  16.أ.1: تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك من خالل  الهدف 
المستويات، وال سيما في الدول النامية، لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة.

 الحتياجات رصد الهدف 
ً
يعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على توسيع نطاق نظامه المعتاد لجمع البيانات وتحليلها لجعله مالئما

16 من أهداف التنمية المستدامة. عالوة على ذلك، يعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز سلسلته العالمية الطويلة المتعلقة 
بجرائم القتل واإلتجار بالبشر وكفاءة العدالة الجنائية، من بين أمور أخرى، فضاًل عن تحسين المؤشرات لتلبية االحتياجات الجديدة مع مساعدة الدول في 
الوقت نفسه على تعزيز قدرتها على رصد الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة . لكل من هذه األهداف، وافق المجتمع الدولي على مؤشرات 
محددة تستند إما إلى البيانات التي تم جمعها من المصادر اإلدارية أو البيانات المستمدة من استطالعات العينات، ويقدم مكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة تجربته في رصد المؤشرات ذات الصلة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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االرتباط بأهداف التنمية المستدامة

المتعددين  المصلحة  تكملها شراكات أصحاب  والتي  المستدامة،  التنمية  العالمية من أجل  الشراكة  تعزيز   :17.16 الهدف 
التي تعمل على تعزيز المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف دعم تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة في جميع الدول، وال سيما الدول النامية.

والشركاء  الحكومات  بين  والجمع  المتعددين،  المصلحة  أصحاب  بين  التعاون  بتعزيز  بشدة  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب  يلتزم 
الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية وأصحاب المصلحة اآلخرين على النحو المبين في هدف التنمية المستدامة السابع عشر، 

والمخصص للحفاظ على الشراكات القائمة واستكشاف شراكات جديدة.

  )UNTOC( من خالل مشروع فريق المجتمع المدني بعنوان “مشاركة أصحاب المصلحة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة عبر الوطنية
الحكومية  غير  المنظمات  بين  أكبر  شراكات  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب  يعزز  المرتبطة”  واألنشطة  مراجعتها  وآلية   – SE4U

واألكاديميين والقطاع الخاص. 

الخبرة  باالعتماد على  المدني،  والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين  بين  الفعالة  الشراكات  وتعزيز  17.17: تشجيع  الهدف 
واستراتيجيات توفير الموارد للشراكات.

ُيعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في وضع جيد يسمح له بعقد تحالفات أصحاب المصلحة المتعددين على المستوى الدولي، وقد 
التزم بتعزيز حمالت الدعوة إلذكاء الوعي بالجريمة المنظمة وبناء شراكات يمكن أن توسع وتعزز بشكل جوهري الدعم العام والخاص للتصدي ألخطر 

الجرائم في العالم - والمشاكل المتعلقة بالعدالة.
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